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LIEF EN LEED 

 Dawina Zaayman van Rusoord het u 

gebede nodig, vir die moed om haar krag-

te te herwin en sterker te word. 

 Frances de Villiers van Rusoord het ook u 

gebede nodig. 

 Alet Vermaak is tuis en besig om te herstel  

na ‘n rugoperasie. Bid asb. vir krag deur 

die lang herstel proses. 

 Annatjie Janse van Rensburg herstel na ‘n 

voetoperasie. Bid asb. dat sy vinnig op die 

been sal wees. 

 Ons bid vir Gerty Slabbert wat met Crohn's 

Disease ('n chroniese inflammatoriese 

dermsiekte ) gediagnoseer is. Sy is egter 

op die been en aan die gang maar het ons 

gebede nodig aangesien dit geweldige ab-

dominale pyn veroorsaak. 

 Sus Quadling het gesterf hierdie maand, 

ons bid vir al die familie en loof die Here 

vir haar voorbeeld.  

 Mike Smith is ook oorlede, ons dra vir Isa-

bel aan die Here op vir Sy troos, Hulle was 

van standard 6 saam en het ’n lang en ge-

lukkige huwelik beleef. 

 Anna de Kock het ons gebede nodig. Sy 

het verswak en wag om oorgeplaas te 

word na ‘n versorgingseenheid. 

 Marie Rheeder het katarak operasie 

ondergaan, bid vir sukses en spoedige 

herstel. Dink ook asb. aan Johan 

(eggenoot) wat sukkel met sy bene, trom-

boses neutraliseer sy bewegings.  

 Kimre Meintjes het ’n knieoperasie deur-

loop, ons vra die Here se seën op hierdie 

prosedure. 

 Annie Ferreira (Steynberg) het gesterf. 

Ons dra die familie aan die Here op vir 

vertroosting.  

 Ds. Johan Van Vuuren het gesterf, hy is 

die afgelope aantal jare in Rusoord ver-

sorg. Hy het die gemeente tussen 1972 -

1984 bedien en was ook ‘n stigterlid van 

Rusoord.  

 Matso Strydom was gehospitaliseer, sy 

het probleme met haar bene. Bid asb. dat 

die behandeling haar nood sal verlig. 

 Aan elkeen wat weg gaan kuier het hierdie 

paastyd, ons is bly julle is veilig terug en 

hoop julle is uitgerus en as dit avontuurlik 

was en nie te rustig, hoop ons om daarvan 

te hoor. 

 Ons dink aan elkeen soos ons die koue 

dae van die winter begin voel. Dis nog 

donker as ons opstaan in die oggend en 

die koue is ongenadig op die lyf. Bid dat 

elkeen ‘n veilige warm plek het om te rus 

hierdie winter en dat daar hulp sal wees vir 

die wat sukkel om warm en gemaklik te bly 

hierdie winter. 

 Ons bid vir ons omgeekerk en dat die 

Pinkster tyd ‘n verykking van geloof ge-

bring het, wat sigbaar uitgedra sal word in 

ons gemeenskap. Soos ons kerkkalender  

op die Mei bladsy vir ons aanhaal: “ Met 

die koninkryk van God gaan dit só: iemand 

saai die saad op die land en gaan slaap 

en staap op, dag na dag, en die saad 

ontkiem en groei - hóé weet hy self nie.” 

Markus 4:26,27 

 

JUNIE KALENDER 

Jeug Verkope 17:00-19:00 - Vrydag 1 Junie 

Omgeevroue Byeenkoms 09:00 - Saterdag 

16 Junie 

Vadersdag - Sondag 17 Junie  

Skole sluit - Vrydag 22 Junie 

 

16 Junie—Openbare Vakansiedag: JEUG 

ONTHOU!  

Omgee BASAAR  

4 Augustus 

Sterkte met al die voorbereiding. Ons bid vir 

sukses 
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VOLWASSENHEID – ‘N 

SEISOEN VAN GEE! 
Hier is ‘n eenvoudige toets vir volwas

-senheid:  

Besef ek reeds dat om te gee min-

stens net so aangenaam is as om 

te ontvang? 

Is ek reeds ‘n goeie verloorder? 

Kan ek langtermyn verhoudinge en 

verbintenisse met mense aan-

gaan? 

Het ek al geleer om my na omstan-

dighede te kan skik? 

Kom ons kyk na die eerste vraag, 

naamlik of ek al weet dat om te gee 

net so aangenaam is as om self iets 

te ontvang. Dit is tipies van ‘n kind 

dat hy alles na haar/hom toe wil trek.  

‘n Kind kry duisend maal liewer iets 

as wat sy/hy iets wil weggee. ‘n 

Sekere teken van groei op pad na 

volwassenheid is om aan ander te 

begin dink. Natuurlik mag ons as 

Christene ook ontvang! Die Here het 

slegs van die ryk jongman gevra dat 

hy al sy goed sou uitdeel. Dié eis het 

Hy aan niemand anders gestel nie;  

nie aan Petrus nie, wat sy huis kon 

behou (Mat 8:14); nie aan die vroue 

wat Jesus met hulle besittings ge-

dien het nie; nie eens aan Saggeüs 

nie. ‘n Mens sal dink dat hy ten min-

ste sy geld op ‘n oneerlike manier 

gemaak het, miskien sal Jesus ge-

regtigheid laat geskied deur te eis 

dat hy dit moet prysgee. Die spe-

sifieke probleem van die ryk jong-

man was dat sy geld tussen hom en 

God gestaan het. Dat hy ‘n lewe 

sonder God nog kon indink, maar ‘n 

lewe sonder sy geld – glad en ge-

heel nie! 

Ons mag ontvang en besit: geld en 

salaris en rente en bonusse; ons 

mag eer ontvang en lof en erken-

ning en agting en beloning. “Die ar-

beider is sy loon waardig,” sê Jesus.  

Dit is opmerklik dat van die groot 

Godsmanne baie ryk was (Abraham 

en Job). 

Waarom wil die Here dan dat ons 

moet géé ook? Omdat Hy ons geluk-

kig wil maak, omdat dit ‘n deur is na 

ware geluk. Hoe ongelukkig is ‘n sui-

nige mens tog nie! Die ou dominee 

het vertel van ‘n persoon wat die 

kers doodgeblaas het solank hy 

gebid het. Die Here moes in die 

donker na sy kinders se gebed ge-

luister het. In plaas daarvan dat die 

man liewer nog ‘n paar kerse 

aangesteek het om die feestelikheid 

van oorgawe te beleef. 

Filippense 2:5-9: 

“Dieselfde gesindheid moet in julle 

wees wat daar ook in Christus was:  

Hy wat in die gestalte van God was, 

het Sy bestaan op Godgelyke wyse 

nie beskou as iets waaraan Hy Hom 

moes vasklem nie, maar Hy het 

Homself verneder deur die gestalte 

van ‘n slaaf aan te neem en aan 

mense gelyk te word. 

En toe Hy as mens verskyn het, het 

Hy Homself verder verneder. Hy was 

gehoorsaam tot in die dood, ja die 

dood aan die kruis. Daarom het God 

Hom ook tot die hoogste eer verhef 

en Hom die naam gegee wat bo elke 

naam is ......” 

Ds. Gideon du Toit  

bron: Kandelaar Mei 2015 
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‘n Feestelike tyd in 

Dordrecht 

Die afgevaardigdes vir 

die sinode het oor die 

algemeen ‘n aangename 

ervaring gehad...dit was 

nie elk en ieder een nie. 

Die meesste manne het 

egter hul amper sewe 

maande in Dordrecht ge-

niet. Die term manne 

besryf die van die Neder-

landse Republiek tot die 

van die buiteland. Ten 

spyte van die baie ure 

van swaar teologiese de-

batte, was daar genoeg 

geleentheid om te ont-

span en die bymekaar-

koms te geniet. In die 

Klovenierdeolen, byvoor-

beeld, kon mens die klein 

torinkie klim en rustig die 

uitsig geniet, tuisgemaak 

op stoele langs tafels, 

wat op ‘n draiende plat-

form staan gemaak is. 

Op die sogenaamde uit-

vindsel genaamd “Die 

Draai-om” het besoekers 

‘n ongelooflike uitsig oor 

stad en omgewing 

gehad. 

Die meer spandabelrige 

verteenwoordigers het 

formele aandetes met 

vriende en familie gereël, 

partytjies waar die eer-

waarde afgevaardigdes 

lustiglik ingelê het. En 

natuurlik, was daar uit-

stappies na ander stede, 

veral Den Haag, die Si-

node was ‘n godgegewe 

vir buitelanders wat be-

sigheid wou doen en 

graag die land se boere 

en handelaars beter wou 

leer ken. Alhoewel, daar 

is seker gemaak dat die 

feestelikhede in Dor-

drecht nie gemis is nie.  

Die stad het streng hek-

wagters gehad. Twee 

Engelse gaste wat een 

uur die oggend opge-

daag het, moes die nag 

in hulle boot slaap by die 

voorskans tot die hekke 

weer teen halfses oopge-

maak is. 

Intussen was Dordrecht 

‘n magneet vir sensasie 

soekers en toeriste gedu-

rende die lang winter. 

Dordrecht se stadsraad 

het in ‘n verassende mo-

derne skuif ‘n publieke 

gallery voorsien, reg 

langs die konferensie lo-

kale in die Kloveniersdoel

-en. Van agter ‘n tralie-

heining kon enigiemand 

‘n draai in die saal neem 

en die verrigtinge besig-

tig, selfs gedurende ses-

sies. 

Mense van alle ekono-

miese vlakke het in die 

gallery rondgeloop, van 

waardige rykklas dames 

tot moeggewerkde werk-

ersklas mans, ten spyte 

van die feit dat hulle nie 

veel sin van die sinodale 

debatte kon maak nie, 

aangesien dit in Latyn 

was. Van oral oor die 

land, het mense na Dor-

drecht gestroom om te 

sien wat aangaan by die 

Sinode. Daar was selfs ‘n 

Deense vroulike profeet, 

Anna Walcker, wat daar 

rondgeloop het, wat die 

teoloë geteister het en vir 

hulle vertel het van aller-

hande openbaringe van 

die Heilige Gees wat sy 

ontvang het gegee, sy 

het vertel sy was gestuur 

na Dordrecht om juis 

hierdie openbaringe aan 

hulle bekend te maak.  

Tog ‘n Duur Saak 

Ons het reeds genoem 

van al die positiewe effek

-te wat die Sinode op die 

Dordrecht ekonomie ge-

had het. Herbergiers en 

winkeleienaars het breed 

geglimlag gedurende 

daai lang winter, net so 

ook die drukkers en boek

-verkopers wat gevra is 

om allerhande pamflette 

en traktaatjies te druk. 

Daar was ook ‘n ander 

groep in die Dordrecht 

gemeenskap wat profyt 

gemaak het uit die Sino-

de, omdat die vergade-

ring georganiseer en be-

taal is deur die Staats 

Generaal, moes die nodi-

ge fondse nasionaal in-

gesamel word, dit was in-

gesamel deur die provin-

sies pro-rata te belas. 

Nederland was die mees 

kragtige en suksesvolle 

provinsie en dus moes 

die grootste gedeelte van 

die onkostes, daar van-

daan kom. Waar het al 

hierdie geld vandaan ge-

kom? Nêrens anders as 

die stad van Dordrecht. 

En so was dit nie net die 

handelaars in Dordrecht 

wat glimlagte wegge-

steek het as hulle oor die 

spektakel van die Sinode 

gedink het nie, maar die 

stad se muntmakers het 

ook voordeel getrek.  
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God is egter nie net ons 
Einde nie, maar ook ons 
Begin (Openb 21:6). Aan 
die einde sal dit duidelik 
word dat alles wat tussen 
ons begin en einde plaas-
gevind het, ewigheidsbete-
kenis het - al ons doen en 
late, ja, ook ons twyfel en 
trane. Dan verander God 
al die minusse (Openb 
21:4) in plusse (Openb 21: 
5). 

In die woorde van die Ne-
derlandse teoloog Arnold 
van Ruler (1908 – 1970): 
“Wanneer die Here God in 
almal en in alles is, sal dit 
lig wees, ewige lig, lig uit 
lig en duisternis. Daarom 
wend ons ons in die ewige 
lewe ook nie af van die 
aardse tydelike, historiese 
lewe nie. Inteendeel, dan 

kyk ons goed daarna. Ons 
kan ook dan eers goed 
daarna kyk. Ons oë is nie 
meer gevul met trane nie. 
Dié is van ons oë afgev-
ee” (vlg Openb 21:4). 

Gebed: Hemelse Vader, 
ons verlang na onbelem-
merde gemeenskap met 
U. Ons dank U dat U ons 
besoek het in u Seun. 
Dankie vir u Woord en 
Gees wat die heimwee hu-
is toe lewend hou in ons 
harte. Amen. 

Uit: Byderwets en Byder-
woords – saamgestel deur 
Annes Nel (Met vriendelike 
toestemming van die 
Christelike Uitge-
wersmaatskappy) 

Psalm 23 

Ek het ‘n herder, dit is die 

Heer, 

Geen te kort, Hy seën my al 

meer. 

In groen weivelde lê Hy my 

neer, 

By waters van vrede saggies 

en teer. 

Hy vervul my met Sy grote 

krag, 

Hy wys my Sy pad, dag tot 

dag. 

Al gaan ek deur die donker 

nag, 

Vrees ek niks want U is my 

wag. 

U versadig my met ‘n 

feesmaal, 

My vyande kyk toe honger en 

vaal. 

Net soos ‘n eregas word ek on-

thaal, 

Met U hartlikheid word ek be-

straal. 

U goedheid en liefde dra ek in 

my palm, 

In U huis sal ek bly, te vrede 

en kalm. 

Tot by die breuk van my lewe 

se halm, 

Sal ek U loof en prys met 

hierdie psalm. 
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In geval van nood of ‘n dringende behoefte, skakel die 

kerkkantoor (Sue) om te registreer op die HELPLIFT netwerk van 
ons gemeente.

Indien u hulp in enige vorm kan aanbied (‘n professionele diens, 

vervoer van ons seniors wat nie meer self kan bestuur nie ens.) 

kontak die kerkkantoor om op die HELPLIFT netwerk van ons 
gemeente te registreer.

Kerkkantoor kontaknommer: 0126695

In geval van nood of ‘n dringende behoefte, skakel die 

kerkkantoor (Sue) om te registreer op die HELPLIFT netwerk van 
ons gemeente.

Indien u hulp in enige vorm kan aanbied (‘n professionele diens, 

vervoer van ons seniors wat nie meer self kan bestuur nie ens.) 

kontak die kerkkantoor om op die HELPLIFT netwerk van ons 
gemeente te registreer.

Kerkkantoor kontaknommer: 0126695
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(professionele diens, vervoer van ons seniors 

wat nie meer self kan bestuur nie ens.) kontak 

die kerkkantoor om op die HELPLIFT netwerk 

van ons gemeente te registreer. 

Kerkkantoor tel: 012 664 6695 
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Wanneer donker, eensaam-
heid en swaarkry tye in 'n 
mens se lewe kom, vra jy 
gou: “Verlaat God my?” 

Wanneer donker, eensaam-
heid en swaarkry tye in 'n 
mens se lewe kom, vra jy 
gou: “Verlaat God my?” 

Jesus het self baie eensaam-
heid beleef. By sy geboorte is 
daar net in 'n krip plek vir 
Hom. Hy word die woestyn 
ingelei om versoek te word. 
Mense gaan weg as Hy nie 
die Romeinse oorheersing wil 
omverwerp nie. Hy is een-
saam in Getsemane om-dat 
die dissipels slaap. Een ver-
raai Hom, 'n ander een ver-
loën Hom. Toe Hy ge-vange 
geneem is, vlug die elf wat 
die binnekring van sy vertrou-
elinge gevorm het. 

Voor sy regters staan Hy al-
leen. Selfs die regspraak laat 
Hom in die steek: onskuldig, 
maar ter dood veroordeel. Hy 
moet hang tussen hemel en 
aarde. Toe word dit donker. 
Toe die Lig vir die wêreld die 
doodsdal ingaan, het dit don-
ker op die aarde geword. 

Dit alles het op hierdie aan-
grypende woorde uitgeloop: 
“My God, my God, waarom 
het U My verlaat?” 

Dit staan in die verlede tyd. 
Dit verklaar die drie ure duis-
ternis as godsverlatenheid. 
Die donkerte was simbolies 
van die sielspynigende ver-
latenheid. Dis soos 'n ewig-
heid sonder God. Ondanks 
hierdie onpeilbare helse 
smarte en benoudhede hou 
Hy vas aan sy Vader. 

Waarom is Hy verlaat? Ter 
wille van ons. God se straf vir 
ons sondes breek op Hom 
los. Sy eensaamheid is son- 

debetaling in ons plek. Hy 
oorwin die tweede dood. Wat 
'n ryke troos! Hy was van 
God verlaat, en die gevolg is 
dat ons nooit deur God ver-
laat sal word nie. In al die 
donker wat ons kan beleef, 
weet ons ons Vader trek ons 
net nader na Hom toe. 

God sal ons nooit verlaat nie. 
Besef en beleef dit, en jy sal 
moed hê vir jou toekoms! 

Lourens Kruger in “God ver-
geet jou nooit” - Met vriende-
like toestemming van die 
Christelike Uitgewersmaat-
skappy (CUM). 
http://www.dieweg.co.za/
boodskappe/
die-
weg2018boodskap3256.html 
 

Uiteindelik – God by 
ons! 

Toe het ek 'n harde stem van 
die troon af hoor sê: “Kyk, die 
woonplek van God is nou by 
die mense. Hy sal by hulle 
bly; hulle sal sy volke wees, 
en God self sal by hulle wees 
as hulle God. Hy sal al die 
trane van hulle oë afdroog. 
Die dood sal daar nie meer 
wees nie. Ook leed, smart en 
pyn sal daar nie meer wees 
nie. Die dinge van vroeër het 
verbygegaan.” Toe sê Hy wat 
op die troon sit: “Kyk, Ek 
maak alles nuut.” En daarna 
sê Hy: “Skryf hierdie woorde 
op, want hulle is betroubaar 
en waar.” Verder sê Hy vir 
my: “Dit het klaar gebeur. Ek 
is die Alfa en die Omega, die 
Begin en die Einde. Aan elk-
een wat dors het, sal Ek te 
drinke gee uit die fontein met 
die water van die lewe, ver-
niet. Elkeen wat die oorwin-
ning behaal, sal dit alles kry, 
en Ek sal sy God wees, en hy 
sal my seun wees. “Maar dié 
wat bang en ontrou geword 

het, die losbandiges, moor-
denaars en onsedelikes, bed-
rieërs en afgods-dienaars en 
al die leuenaars, hulle lot is 
die poel wat met vuur en 
swael brand, dit is die tweede 
dood.” - Openbaring 21:3-8. 

Omdat God die mens vir 
Homself gemaak het, is daar 
'n onrus in ons gemoed wat 
net Hy kan stilmaak, 'n holte 
in ons hart wat net Hy kan 
volmaak, 'n dors in ons siel 
wat net Hy kan les (Jer 2:13). 

Van daardie dors lees ons in 
Ps 42 - 'n Psalm so vol ver-
twyfeling en so vol verlange: 
“Soos 'n wildsbok smag na 
waterstrome, so smag ek na 
U, o God. Ek dors na God, na 
die lewende God” (Ps. 42:2-
3). Ons hoor ook die hunker-
ing in die gebed van die Ne-
derlandse skrywer Gerard 
Reve: 

Voordat ek die Nag ingaan 
wat vir ewig ligloos gloei 
wil ek nog een maal spreek 
en sê: Dat ek niks anders 
gesoek het nie….As U, as U, 
as U alleen. 

Te midde van al die aanveg-
tinge en vertwyfeling weet die 
gelowige dat hierdie honger 
uiteindelik gestil, hierdie dors 
uiteindelik geles gaan word 
(Ps 42:6). Daarom leef hy vol 
vertroue en sekerheid op die 
tuiskoms in die Vader-huis 
(Joh 14:2). Van die tuiskoms 
word in ons teksgedeelte ver-
tel (Openb 21:3-4). Dan word 
geopenbaar wat reeds met 
Kersfees 'n werklikheid ge-
word het, toe die Woord 
“mens geword en on-der ons 
kom woon” het (Joh 1:14). 
Daarom weet die gelowige 
nou reeds: aan die einde wag 
nie die nag nie, maar God. 
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Hulle was afgevaardig 

deur om die gedenk munt 

van die sinode te druk. 

Die Sinode van Dordrecht 

was definitief nie ‘n goed-

koop saak nie. Die afge-

vaardigdes is elkeen 

daagliks vir hul bydrae be-

taal, alhoewel die waardes 

van die toelae verskil het. 

Die toelae was baie vry-

gewig. Die Britse afge-

vaardigdes, wat ‘n groot 

besluitnemende stem in 

die internasionale politieke 

spel gehad het, was die 

hoogs betaalde met toelae 

van tot twintig gulde per 

dag. Die ander buiteland-

se gaste se toelae was 

heelwat minder en die Ne-

derlandse dominees het 

die heel minste gekry, ‘n 

daaglikse toelae van net 

vier gulde. Hierdie mini-

mum toelae was nog 

steeds meer as twee keer 

die betaling van die alge-

mene geestelikes van die 

tyd. Bo-op hierdie toelae, 

was daar allerhande ander 

voordele, wat nie afge-

hang het van die begroting 

wat op die vooraand van 

die Sinode opgestel is nie. 

Die hele rekening was be-

groot om rondom a hon-

derd duisend gulde te 

wees, maar die koste was 

op die ou einde heelwat 

groter. 

‘n Belangrike rede vir die 

groot oorbe-

steding was 

die uitgerekte 

besprekings 

met die Re-

monstrante. 

Geen wonder 

hulle was be-

skuldig, dat 

hulle die land 

baie geld ge-

kos het deur 

die vergade-

rings met op-

set uit te rek 

nie. Een van 

die Remon-

strate het 

selfs spottend genoem dat 

elke artikel wat ingestem 

is ten spyte van die Re-

monstrante, voor betaal 

was met ‘n ton goud. Of dit 

nou die waarheid was of 

nie, dit was wel ‘n feit dat         

die uiteindelike dramatiese 

verwydering van die Re-

monstrante uit die Sinode 

beteken het dat ‘n sekere 

finansiële verligting verkry 

is.  

Die herdenkingsmunt wat deur die stadraad van Dordrecht aan elkeen van 

die afgevaardiges van die Sinode gegee is. 

http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3256.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3256.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3256.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3256.html


TRANSWêRELD RADIO  

AFRIKA 

“Hy was anders as die man wat ek 

geken het” 

“TWR Women Of Hope (WOH)” het 

gebedsgroepe in125 lande en die WOH 

radioprogram is beskikbaar in meer as 

70 tale. TWR WOH is gevestig op die 

nalatenskap van die getroue gebede en 

ondersteuning van talle vroue en die or-

ganisasie groei steeds om ‘n nuwe ge-

slag vroue te inspireer om die transfor-

merende  krag van Jesus aan te gryp en 

met ander te deel. WOH word in Frans 

uitgesaai vanaf die Wes-Afrika sender-

terrein. 

Die volgende getuienis is ontvang van ‘n 

luisteraar van hierdie radiostasie in Wes

-Afrika: 

“Dankie, WOH, vir die wonderlike bood-

skap waarmee julle ons seën, veral die 

boodskap rondom aborsie. Ek is getroud en 

ons is geseën met vyf kinders: twee seuns 

en drie dogters. 

My man en ek het besluit om nie meer 

kinders te hê nie; ongelukkig het ek weer 

swanger geword, vir die sesde keer. Die 

swangerskap het ‘n groot konflik tussen 

my en my man laat ontvlam. Hy wou hê 

dat ek die swangerskap beëindig, maar ek 

wou nie. Daar was aande dat hy nie huis 

toe gekom het nie en hy was my openlik 

vyandiggesind. Sy gedrag het my en ons 

kinders negatief beïnvloed. 

Eendag op kantoor het hy na die TWR 

WOH program, Femmes d’ Espoir, ge-

luister. Dit was ‘n boodskap wat klem gelê 

het op aborsie en die Here se Woord. Daardie 

aand het hy huis toe gekom, gebroke en vol 

berou. Ek het hom nog nooit só gesien nie. 

Hy het my bedank, sonder om ‘n rede te 

verskaf. Hy was anders as die man wat ek 

die afgelope paar maande geken het. Hy 

het die bose idee van aborsie laat vaar en 

nou is daar weer vrede in ons huis. 

Ek dank die Here vir die lig van Sy 

Woord wat my man tot ander insigte ge-

bring het (ek was ook verlig om te hoor dat 

hy op kantoor geslaap het en nie by ’n an-

der vrou nie). My baba lewe en ons is ge-

lukkig as gesin! Mag die Here TWR 

steeds gebruik om nog meer lewens soos 

dié van my baba te red.” 

Bron:  Golflengte, TWR Afrika se 
nuusbrief 

Posadres: TWR; Posbus 588; Bothas 
Hill; 3660 

Tel No: 011 974 2885 

E-pos: golflengte@twr.org 

Bankbesonderhede:  

Standard Bank (Hatfield) 

Takkode: 011-545 

Rekeningnommer: 01-193-294-5. 

 

EVANGELISASIE  -  VGK  IN  

SUIDER-AFRIKA 
 “Dit is volbring!  En Hy het sy hoof 

gebuig en die gees 
gegee” (Joh19:30). 

Die kruisiging was ‘n wrede straf wat die 
Romeine van die Carthagers of Puniërs 
oorgeneem het. Alexander Die Grote 
was bekend vir die kruisiging van oor 
die 2 000 mense. Na die opstand van 
Spartacus in 71 V.C., het die Romeinse 
konsulent Marcius Licinius Crassus 
6 000 slawe gekruisig al langs die Via 
Appia, vanaf Capua tot Roma. Die 
hande en voete van die slawe was aan 
die kruis vasgebind of gespyker. Die ge-
bruik was om die veroordeelde eers te 
gesel en dan te dwing om die kruis na 
die plek van teregstelling te dra. In baie 
gevalle was dit net ‘n dwarsbalk, en het 
die paal  reeds vasgestaan op die plek 
van teregstelling; dan is die dwarsbalk 
daaraan opgehys. (Was dit nie miskien 
net ruwe takke van bome nie?) Die lyd-
ing aan die kruis, veral as die ge-
martelde net vasgebind was, kon so 
lank soos ‘n paar dae duur. ‘n Vreeslike 
dors het ontstaan; die neerhangende 
hoof het aan ondraaglike hoofpyn gely; 

  
  

S
E

N
D

IN
G

N
U

U
S

  
  
S

a
a

m
g

e
s
te

l 
d

e
u

r 
B

e
ts

ie
 d

e
 W

e
t 

4 

 

13 

As die herfstyd aan-
breek 

Elke ding het sy vaste tyd, 
elke ding in hierdie wêreld het 
sy tyd – Prediker 3:1. 

Dis reg. Elke ding het sy tyd. 
Die natuur het sy seisoene 
van lente, somer, herfs en 
winter. Maar hierdie seisoene 
sien ons ook in die lewe van 
die mens. Laat ons 'n bietjie 
hierna kyk. Let wel dat die 
jare wat hieronder gegee 
word maar so ongeveer die 
gemiddelde is. Vir sommige 
mense begin die somertyd 
vroeër en vir ander eindig dit 
weer later. 

Daar is die lentetyd, van ge-
boorte tot so 21 jaar. Die tyd 
van grootword wanneer 'n 
mens tot volwassenheid on-
twikkel. Daarna kom die tyd 
waarin jy onafhanklik van jou 
ouers begin funksioneer. Dit 
is die somertyd en die tyd van 
groei. Jy begin om vir jouself 
doelwitte in die lewe te stel. 
Jy het dalk drome wat jy wil 
verwesenlik. Jy vind jou 
metgesel en reisgenoot vir 
die weg van die lewe. Saam 
sit julle 'n huis op en bou aan 
julle toekoms. Dit is die tyd vir 
kinders grootmaak, werk en 
bymekaarmaak. Hoogsomer 
is so by 50 jaar wanneer die 
kroos die huis verlaat, en die 
nasomer eindig hier by 70 
jaar. Dan kom die herfstyd. 
Dit is die tyd wanneer die 
takke hul buigsaamheid ver-
loor; die tyd waartydens jy nie 
meer kan volhou met wat jy 
altyd gedoen het nie; die tyd 
wanneer jy noodwendig moet 
begin om sekere dinge aan 
ander oor te laat. 

Herfstyd is nie noodwendig 
depressietyd nie. Hoe mooi 
lyk die natuur in die herfs, 
wanneer die blare goudbruin 

grond toe val. Dit is ook die 
tyd wanneer die kosmosse 
met hulle pragtige blomme 
sigbaar word. Die heerlike 
koel namiddae en aande met 
hul kenmerkende en verfris-
sende koel luggie. Ook in die 
menslike lewe kan herfstyd 
nog vreugde-tyd wees. Die 
tyd wanneer jy jou egter ook 
moet voorberei vir die winter-
tyd wat aan die kom is, die 
tyd bokant 80 jaar. Hoe beter 
jy jou daarvoor voorberei, hoe 
goed jy jou stapel hout vir die 
kaggelvuur opstapel, hoe be-
ter sal jy jouself in die winter-
tyd kan warm hou. Ja, en dit 
is juis die vuur van die Gees 
van God wat die kaggel binne 
jou laat brand. Want wintertyd 
is ook die tyd van herinner-
inge, die tyd van besinning, 
die tyd wat jy jou moet ger-
eedmaak vir 'n nuwe lewe 
wat aan die kom is: die len-
tetyd van die ewigheid. 

** 

Vir ons het die herfstyd nou 
ook aangebreek. Dit is die tyd 
om weg te doen met alles wat 
nie meer regtig saak maak 
nie. Ons het ons huis verkoop 
en is besig om 'n kleiner plek-
kie in 'n aftree-oord vir ons 
reg te maak. Aan die huis kan 
'n mens sien hoe die vorige 
bewoners se vlees en gees 
agteruitgegaan het. Die huis 
moet in sy geheel vernuwe 
word. As die Here wil sal dit 
ons tuiste word tot ná die win-
ter, tot die dag weer breek 
om 'n nuwe lente aan te kon-
dig; wanneer ons self ook we-
er hernuwe sal word. Daarom 
het die plek, in die figuurlike 
sin, so 'n gepaste naam: 
“Sunrise View”. 

Hierdie herfstyd is die tyd 
waarin ons ook nog sal kan 
geniet van dít wat die Here vir 
ons gee en wat ons hopelik 

ook met ander sal kan deel. 
Dit is die tyd van besinning, 
die tyd om van diens te kan 
wees en die weg aan te wys, 
vir die jonger geslag wat ook 
in ons voetspore sal volg. 

Ons beleef die koelte en die 
rus van die najaar, maar 
steeds met die krag van die 
geloof, wat onderhou word 
deur die vuur van die Gees 
wat in ons woon en werk. Om 
dan, wanneer die wintertyd 
uiteindelik aanbreek, nog 
genoeg warmte te hê vir 
onsself en almal rondom ons. 

As julle dus vir die volgende 
maand of twee minder van 
ons hoor, is dit maar net 
omdat ons besig is om van 
staanplek te verander. Daar-
na sal ons weer voortgaan, 
net vanuit 'n ander adres, 
waarvan ons aanstaande 
buurvrou sê: “Kyk boetie, hier 
bly jy totdat hulle jou in die 
grond toespit”. 

Lukas en Winy du Preez (dw) 

http://www.dieweg.co.za/
boodskappe/
die-
weg2018boodskap3260.html 

Nooit sal God ons 
verlaat nie 

Teen drie-uur het Jesus hard 
uitgeroep: “Eli, Eli, lemá 
sabagtani?” Dit is: My God, 
my God, waarom het U My 
verlaat? - Matteus 27:46. 

In die ontsettende lyding wat 
Jesus moes deurmaak, staan 
sy menslike natuur meer op 
die voorgrond. Na drie ure se 
donkerte, helder oordag, roep 
Hy uit: “My God, my God, 
waarom het U My verlaat?” 

mailto:golflengte@twr.org
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3260.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3260.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3260.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2018boodskap3260.html


Hulle neem die beroep aan en 

die ontvangs van die jong 

egpaar met drie klein dogter-

tjies was 25 tot 27 Augustus 

1961. Die bevestiging van die 

nuwe leraar was deur ds 

Louw van moedergemeente 

waargeneem. 

Voor die inwyding van die 

nuwe kerk word dienste in die 

stadsaal gehou. Een oggend 

was die klein Grobbelaartjies 

baie lastig in die diens. Ds 

Grobbelaar onderbreek toe sy 

preek en sê: “Sal Mevrou 

Grobbelaar asb die kinders uit 

die kerk neem!” 

Die stadsaal was Sondae vol-

gepak en diakens moes 

dikwels ekstra stoele in die 

paadjies indra. Ds Grobbe-

laar het daarop aangedring 

dat mense nie op die punte 

van rye moet gaan sit nie. Ek 

hoor nog hoe hy Sondag na 

Sondag vra: “Maak asb die 

rye van die middel af vol!”  

Daar is baie moeite gedoen 

sodat die mense mekaar kan 

leer ken. Vrydagaande is ge-

woonlik gesellige byeenkom-

ste in die stadsaal gehou. Dit 

was baie goed bygewoon. 

Almal staan dan in ‘n kring om 

hulself voor te stel. Elkeen 

moet sy naam hardop sê met 

‘n gepaste assosiasie om me-

kaar se name te ont-hou. Ek 

onthou nie al die pret nie, 

maar my man het gesê: “Ek is 

Pienaar, en ek voel tog so 

naar!” Gepaste bewegings 

van moontlike naarheid is dan 

gemaak tot almal se vermaak. 

My buurvrou, Lizz Lynn (ook 

nou al 94 jaar oud), het haar 

vinger hoog in die lug opges-

teek, in die rondte gedraai, en  

gesê: “Ek is Lynn, as thin as a 

pin!” So was daar baie ander 

en gou was almal bekend en 

bemind. 

Wanneer nuwe kerkraads-

lede verkies is, het ds Grob-

belaar nog dieselfde aand 

elke nuwe lid by sy huis be-

soek en persoonlik in kennis 

gestel van die beroep as ou-

derling of diaken. In daardie 

jare was daar nog geen inter-

net bankdienste nie en di-

akens moes elke maand by 

elke wykslid kollekteer. Oud-

erlinge het wykslede gereeld 

besoek en veral voor elke 

nagmaal was dit ouderlinge 

se plig om almal in die wyk 

persoonlik in kennis te stel. 

Na die kerkgebou in gebruik 

geneem is, was daar ‘n sterk 

en groot koor. Elke Sondag 

het hulle gesing en die Here 

geloof. En toe, in 1964, onder 

leiding van mnr Pieter van 

Niekerk en bekwame orrrel-

begeleiding van mev Lizbè 

Barnard word die Kantata Krip 

na Kruis van John Witty 

uitgevoer by twaalf of dertien 

kerke verskillende weke. Hulle 

het groot roem verwerf. Die 

gemeente was ‘n lewen-dige, 

singende gemeente tot eer 

van God.  

Die eerste katkisante wat in 

die nuwe kerk voorgestel was, 

is in die aand voorgestel en 

die preekstoel was vol blom-

ruikers. Toevallig was my 

seun, Johan, een van die 

groep. Ek eer sy nage-

dagtenis. 

Behalwe vir Sondagskool, het 

laerskoolkinders ook weekliks 

Kinderkrans byeenkomste by  

‘n gemeentelid se huis ge-

had. Ek was self ook ‘n 

“Kinderkrans Juffrou”. Ek ont-

hou hoe ek prente van vilt 

gekoop het waarmee ek die 

Bybelstories visueel op ‘n 

bord kon voorstel. Kinders het 

nog nie televisie gehad nie en 

die prente was vir hulle won-

derlik! 

Die hoërskoolkinders en die 

jong studente het KJV byeen-

komste gehou waar een van 

hulle as voorsitter gekies is. 

Hierdie persoon, saam met ‘n 

verkose sekretaresse, het 

weekliks byeenkomste ge-

reël. Wonderlike leierskap-

eienskappe is ontgin en ont-

wikkel. Sondagaand na kerk 

het die jongmense sangby-

eenkomste by verskillende 

huise gehou. Vervoer is vinnig 

na kerk onder hulleself gereël. 

Ek onthou hoe ek dikwels al 

wat stoel is aangedra het om 

vir almal sitplek te kan gee. 

Dan is Halleluja-liedere ges-

ing en die aand is afgesluit 

met koek en tee! So onthou 

my kinders tot vandag toe van 

die lekker gebak by Tannie 

Santjie Laub-scher, by die 

Pieterses en sovele ander. 

Hierdie “so-siale” geleenthede 

het nogal menige Lyttelton-

Noord hu-welike tot gevolg 

gehad. 

Vandag is Lyttelton-Noord nie 

meer so jonk nie, maar ek kan 

met groot dankbaarheid teru-

gkyk na ‘n leeftyd van geluk in 

‘n wonderlike geseënde ge-

meente. Wat ‘n voorreg om te 

kan sê: “Ek is ‘n gemeentelid 

van Lyttelton-Noord” 

Hoeveel stories kan u vertel? 

Selfs met hand geskryf, wel-

kom by die kerkkantoor. 
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‘n hewige koors en angs het die 
veroordeeldes geteister; die hele wese  
was aangetas.  Soms is die lyding be-
spoedig deur die bene te breek.   

Daar is drie soorte kruise: die gewone of 
die Latynse; die Andreaskruis in die 
vorm van ‘n X; en die kruis in die vorm 
van ‘n T. Na aanleiding van hierdie 
verskriklike lyding van die gekruisigde, 
word die term “kruis” figuurlik gebruik vir 
enige swaar lyding; en dan word meer 
na die dra van die kruis verwys as na 
die hang aan die kruis.   

HET HY OF HET HY NIE?  Alle 
beproewingstydperke toon dieselfde 
sleutel elemente. Ons elkeen ervaar ook 
‘n groot verskeidenheid van beproe-
winge gedurende ’n leeftyd. 

In my eenvoud en met diep respek won-
der ek:  het Jesus geweet hoe om sy eie 
dood te hanteer? Hy moes maar net te-
ruggekyk het na Sy eie lewe en oplet 
hoe Hy beproewinge hanteer het.  Mak-
lik? 

Vandag se mediese vooruitgang toon ‘n 
merkwaardige vermoë om die onaange-
name kenmerke van die liggaamlike 
dood te versag of uit te skakel. Ons 
almal berei onsself voor vir die dood 
deur die manier waarop ons ons lewens 
lei. TOG dra elkeen alleen aan die las 
van die onvermeidelike verantwoor-
delikheid van “hoe ons lewe en hoe ons 
sterwe.” 

Almal vrees die dood. Daar is geen 
uitsonderings nie. Het Jesus nie ook die 
dood gevrees nie? Hy was tog ook ‘n 
mens met menslike emosies en mens-
like eienskappe. Was Hy ook oorweldig 
deur die enormiteit van die dood? Ek glo 
Hy was beangs want Hy het bloed ge-
sweet toe Hy tot Sy Vader gebid het.  
Dan kom daar weer ‘n vraag by my op.  
Wat sou gebeur het, as Jesus omge-
draai het op die pad na Golgota met die 
kruis wat Hy vir ons gedra het?  Geen 
Hoop, geen Genade en geen Liefde nie. 

Maar die wonder van alles!  Hy was só 
lief vir ons, Hy het aanhou loop! 

 

Die Malawiese gemeente is 
gewillig 

Ons help waar ons kan soos ons fondse 
dit toelaat. Die gemeentetjie is baie klein 
maar hulle het besluit genoeg is genoeg 
en ‘n ete en nog wat is gereël. Ou Beste 
en Pastoor Johannes is gevra of hulle 
met vervoer sal help sodat ander ook 
die geleentheid kon bywoon. Aan die 
einde van die verrigtinge is die mooi be-
drag van R13 000 ingesamel waarvoor 
ons die Here baie dankbaar is. 

Ou Beste en Pastoor het hulle weer self 
oortref. Hulle het tot ‘n vleisie gaan braai 
vir ‘n groepie fisies sowel as geestelik 
gestremde en outistiese volwassenes.  
Die middag was ook ‘n reuse sukses.  
Van my kant af, baie dankie vir julle 
harde werk. 

NUUS UIT DIE SINODALE  
KANTOOR 

Daar is nou 9 vroulike leraars in die 
Noordelike Sinodale gebied van die 
VGK maar terselfdertyd is daar 55 
vakante gemeentes en dit is ‘n hartseer 
saak. 

Die Sinode sitting vind plaas op 5 Sep-
tember 2018 te Middelburg. 

Ds. Mev. Metshweni het ‘n beroep aan-
vaar na Sebokeng – “Orange Farm”.  
Ons bid haar alle seën toe met haar 
groot taak. 

 
DIE ONAFHANKLIKE KERKE IN  

AFRIKA 
(Vervolg) ‘n Positiewe aspek van hierdie 
konfrontasie met toordery is dat die krag 
van die Heilige Gees as verdediging 
teen die bose beskou word.  Waar ‘n 
toordokter op die voorvaders sou ver-
trou om hom by te staan, bid die profeet 
tot God en aanvaar hy dat God se hulp 
hom in staat stel om lidmate teen die 
bose te beskerm. 

Dit blyk dus dat die teologiese 
evaluering van die Onafhanklike Kerke 
geen reglynige saak is nie. Vir haas elke 
aanstelling wat gemaak word, is ‘n aan-
tal addisionele kwalifikasies nodig. Die 
aantal positiewe tendense wat by die 
meerderheid groepe teenwoordig is en 
dié wat nog besig is om te ontwikkel, sal 
waarskynlik daartoe lei dat hulle in ‘n 
wyer kring as Christelike kerke erken sal 
word.  By sommige groepe is daar egter 
nog maar min positiefs op te merk. 
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Wat staan ons te doen?   

Moet ons die lidmate van die Onafhank-
like Kerke konfronteer of probeer 
beïnvloed? Ons kan ons kennis oor die 
Bybel aan hulle deurgee en dit kan goed 
benut word om probleem-areas aan te 
spreek. Hiervoor is kennis van ons mede 
landgenote se agtergrond en begrip vir 
sy probleme nodig. Die Westerling mag 
dink voorvaders is hersenskimme, maar 
sommige lê snags in angssweet as 
hierdie voorvaders in drome verskyn. Dit 
is ‘n werklike probleem en nie ‘n hersen-
skim. 

Ons kan miskien die volgende aanraak: 
1. 

Die lewe na die dood. 
2. 

Siekte en genesing. (Dit is nou nie 
geloofsgenesing soos wat in sekere 
blanke kerke bedryf word nie. Dit bly eg-
ter ‘n feit dat God deur gebed en op an-
der maniere genees. Sy ore is nie toe vir 
ons smekinge nie.) 
3. 

Sonde as erfsonde en wat deur 
Christus vergewe is. 
4.  

God die Seun en veral Sy verlos-
singswerk. 
5. 

‘n Bietjie kerkgeskiedenis sal ook 
bydra om perspektiewe oor die ontstaan 
en groei van kerk te skep. 

Ons moenie poog om mense hulle lid-
maatskap aan die Onafhanklike Kerke te 
laat opsê nie. Lidmaatskap van ‘n histo-
riese kerk gaan nie noodwendig daartoe 
bydra om enigeen ‘n beter Christen te 
maak nie. As enigeen uit eie beweging 
na ‘n historiese kerk toe wil oorkom, 
moet die verwelkom word. As mense 
met die regte kennis bewapen word kan 
die teruggaan en ‘n heilsame uitwerking 

op hul gemeente hê. En hiermee kom 
ons tot die einde aan die artikel van die 
Onafhanklike Kerke in Afrika. 

200 Afrikaans, Engels en Pedi Bybels is 
afgelewer asook Sondagskoolmateriaal 

‘n Bakkie vol groente is gelaai en uitge-
deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ongevraagd – so gee ons Evangelisa-

sie familie. 
Manna uit die hemel – nou hoef ouma 

my nie meer te abba nie! 
 

Sendinggroete van huis tot huis, Marin-
da Cox en Personeel 

Bron:  Evangelisasienuus -Maart 
2018;Adres: Posbus 531; IFAFI, 0260 
Selnommer/Telefoonnr: 0825741340/
(012) 259-0152; 
Bankbesonderhede:  Absa  
Rekeningnr : 0690 750 252 
Takkode: 632005. 
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By Grobbelaars Begraf-

nisdienste weet ons hoe 

belangrik dit is om 

vooruitbeplanning te 

doen, daarom het ons ‘n  

Persoonlike Beskerm-

ingsgids saamgestel om 

hierdie moeilike taak te 

kan verrig. 

 

Wat bevat hierdie Per-

soonlik Gids, wat vol-

gens u behoeftes 

aangepas kan word?: 

 

Persoonlike inligting , 

Begrafnisdiens In-

struksies, Gedenksteen 

inligting, Kinders, In-

stansies om in kennis te 

stel, Polis inligting, Men-

se om in kennis te stel, 

Bank Besonderhede, 

Eiendom, Mediese 

Geskiedenis, Historiese 

inligting, Boedel in-

ligting, Testament, Per-

soonlike Eiendom, Voor-

raadlys, Spesiale in-

struksies en inligting, 

Dokumente en Inligting 

om ‘n boedel aan te 

meld. 

Hierdie Gids is gratis.  

Indien u belang stel in 

een van ons gidse kan u 

met u kerkkantoor kon-

tak maak. 
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NOG SENDINGNUUS 

Lekker Dae 

Ons het mooi in McLeod Ganj 

gevestig en is streng leer-

linge. Eerstens het ons ons Ti-

bettaanse klasse by die bibliot-

eek voortgesit. Dit konsentreer 

op leesvaardighede, en ons kan 

daardeur definitiewe verbetering 

sien. 

Tweedens, (ta da - ons is baie 

opgewonde daaroor) ons het 'n 

private Tibettaanse tutor ge-

vind. Elke dag leer sy vir drie 

uur ons. Hierdie les beklemtoon 

luister en sluit baie aktiwiteite in 

wat daarop gemik is om te 

hoor. As gevolg hiervan kan ons 

Tibettane beter hoor wanneer 

hulle praat. As 'n bonus, is 

hierdie klasse dikwels baie lek-

ker. 

Want ons is mos Christene. Ons 

weet mos dis net uit genade al-

leen dat die Here ons uit ons 

sondes kom red het‚ ons 

uitgesoek en hier bymekaar ge-

bring het. Ook vir ons is daar 

hoop in wanhoop. Hoekom? 

Ons waardeer jou! 

Dankie aan elkeen wat vir ons 

bid,   om ons finansieel te 

ondersteun en daar vir ons te 

wees. Ons waardeer dit baie 

waardeer dat u deel van ons 

lewens kan wees. Mag u 

geseën word ver bo wat u kan 

voorstel.  

 

Het jy nuus? Ons sal graag van 

u hoor. Het u 'n behoefte? Kom 

ons bid vir jou. U kan aan ons 

skryf 

by   writetoalfred@gmail.com .  

Wees baie geseënd  
 

Alfred & Leonie 

HERINNERINGE VAN ELSIE 

PIENAAR AAN  

DIE EERSTE GEMEENTEDAE 

VAN LYTTELTON-NOORD  

GEMEENTE 

Bron: Kandelaar Junie 2015 
 

Dit was die jaar 1941 toe my 

swaer, Andries du Toit, vir my 

man J.P.Pienaar (Pine), destyds 

nog jonk en ongetroud en woon-

agtig in Waterval-Boven, gesê 

het: “Boetie, hulle sit erwe uit in 

Lyttelton teen 50 pond per erf! 

Koop vir jou een – dis ‘n beleg-

ging!” Sy antwoord was: “Vir wat 

wil ek op daardie verlate vlaktes 

gaan bly?” Min wetende dat hy 

in 1948 met ‘n vrou en drie 

kinders ‘n huis daar sou laat 

bou. 

Toe was Lyttelton reeds uitgelê, 

die strate name gekry en die 

spoorwegstasie Lyttelton was 

gevestig. Treindienste was die 

enigste vervoermiddel. Gou leer 

ons die mense ken, maar 

spreek hulle aan as “Meneer” 

en “Mevrou”, al is hulle jou bure. 

Baie vir mekaar omgegee, 

siekes besoek en poedings 

weggebring. 

Lyttelton brei so vinnig uit dat 

Lyttelton-Noord Gemeente af-

gestig word in 1961. Gevoelens 

loop hoog en baie weier om af 

te stig. Maar die lewe gaan aan, 

ten spyte daarvan dat die klein-

hoewes, grensende aan Lyttel-

ton-Noord, nog melkerye het, en 

hulle koeie tydig en ontydig uit 

ons erwe verjaag moes word. 

Baie strate se name word ver-

ander. So ontstaan Monument-

laan en dis waar die perseel van 

ons nuwe kerk geleë is. Ds 

Grobbelaar en sy vrou word 

beroep as eerste predikants-

paar. 

Lees voort op p.12…. 

mailto:writetoalfred@gmail.com


Maar wat beteken 

hierdie hoop prakties?I 
In hierdie verband sou ons 

kon dink aan die gelykenis 

van die verlore seun. Toe hy 

nog in sy pa se huis was‚ het 

hy gehoop dat hy sy verveli-

ge lewe een van opwinding 

en plesier kan maak. Hy 

doen wat hy kan om dit te 

realiseer. Hy vra sy pa vir sy 

erfporsie en gaan weg. Sy 

hoop word ’n werklikheid‚ 

maar net vir ’n kort tydjie. As 

hy dan later tussen die varke 

sit en sy situasie in alle op-

sigte uiters haglik is‚ hoop hy 

weer. Weer voeg hy daad by 

die woord. Die ontvangs by 

sy pa se huis is veel groter 

as waarop hy gehoop het. Hy 

het gehoop om soos ’n slaaf 

behandel te word‚ maar word 

ontvang soos ’n belangrike 

eregas. Dink net wat sou 

gebeur het as daar by hom 

geen hoop was toe hy tussen 

die varke gesit het nie; of as 

hy maar passief gehoop het 

en sy hoop hom nie tot die 

daad aangespoor het nie. 

Die gelykenis sê nog iets oor 
hoop. Hoop word nie net uit 
’n situasie gebore nie. Hoop 
gaan nie net om die situasie 
en veral jou eie posisie in die 
situasie nie. Hoop het ’n an-
ker nodig. Hoop hang nie in 
die lug nie. Dit is gebaseer 
op iets waarvan die mens 
seker is. In die geval van die 
verlore seun het sy eerste 
verwagting nie end-uit gema-
terialiseer nie omdat hy iets 
nagestreef het en op iets ge-
hoop het wat nie op vaste 
fondamente gestaan het nie. 
Sy tweede verwagting was 
gebaseer op sy kennis van 
sy pa. Hy het geweet sy pa 
sal hom nie wegjaag nie. Hy 

het geweet die posisie van sy 
pa se slawe was baie beter 
as die waarin hy hom op 
daardie oomblik bevind het. 
Hy het sy pa geken – dit was 
die anker van sy hoop. Oor 
hierdie hoop kan ons ons 
verheug! 
Swaarkry is die instrument 

waarmee God die hoop wat 

Hy in ons gelê het‚ lewend 

hou! Want die swaarkry 

kweek volharding. As jy 

swaarkry‚ bly jy soort van op 

jou knieë en is jy oomblik vir 

oomblik bewus hoe afhanklik 

jy van die Here is. En dis dié 

naby-die-Here-leef wat 

egtheid van geloof kweek. 

Geloof is baie meer as ’n 

verstandelike instemming 

met ’n klomp mooi waarhede. 

Dis ’n vir-lewe-en-dood-

vasklou aan die Here. Só ’n 

geloof kweek hoop. Jou 

ervaring van God se genade 

gee vir jou moed en vertroue 

vir die pad vorentoe. Jy kan 

te midde van swaarkry die 

pad na môre aandurf want jy 

word geborg deur God se on-

verganklike liefde. En dit is ’n 

lewende hoop. Of‚ soos Pau-

lus sê‚ ’n hoop wat nie be-

skaam nie. 

Hoop is nie ’n droom oor die 

letterlik onbereikbare nie. 

Hoop is om te huil oor die 

seerkry van vandag maar 

met die hand aan die ploeg 

en die oog op ’n beter môre. 

As dit vir jou voel asof alles in 

duie stort; of jy voel soos ’n 

bondel bene wat nie meer 

kans sien om te lewe nie‚ dan 

wil God jou kom troos met 

die Grootste Trooster van al-

le tye‚ met sy Heilige Gees. 

Die boodskap van die Here 

is: “My kind‚ daar is hoop! 

God se Gees laat jou lewe! 

Hier en nou!” Moet dit nooit 

vergeet nie. 

Esegiël 37 herinner ons dat 

God nie sy heerskap en kon-

ingskap geabdikeer of  op-

gegee het nie. God het ’n 

plan vir die wêreld‚ vir jou en 

my lewe.  So vasbeslote is 

God oor sy plan vir die 

wêreld en vir jou en my lewe 

dat Hy bereid is om sy Seun 

se lewe daarvoor te gee. 

Voor Johannes se geboorte 

getuig Sagaria‚ die pa van 

Johannes die Doper‚ oor 

Hom die Messias wat moes 

kom: “Soos die môreson sal 

Hy opgaan en uit die hoogte 

op ons afstraal‚ om lig te 

bring aan dié wat in duistern-

is en in die skaduwee van die 

dood lewe …” Psalm 23 in 

die OAV sê ook: “Al gaan ek 

ook in ’n dal van doodskadu-

wee‚ ek sal geen onheil vrees 

nie‚ want U is met my; u stok 

en u staf dié vertroos my.” Of 

soos die NAV lui: “Selfs al 

gaan ek deur donker dieptes 

sal ek nie bang wees nie‚ 

want U is by my. In u hande 

is ek veilig.” 

http://www.dieweg.co.za/

artikelkategorie/

diewegartikel64.html 
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Tree vir tree 
Hentie Kruger  

(www.midweek.co.za) 

“Moet julle dus nie oor môre 

bekommer nie‚ want môre 

bring sy eie bekommernis. 

Elke dag bring genoeg moei-

likheid van sy eie.”  Matt.6:34  

Izak de Villiers sê wanneer dit 
rondom ’n mens donker word‚ 
moet jy stadiger begin be-
weeg. 

As dit donker word moet ’n 
mens stilhou. Daarin lê ook 
baie groot wysheid: stilhou en 
’n slag goed rondkyk voordat 
jy dit verder waag. Maar dan 
moet jy met die bietjie lig tot 
jou beskikking een tree op ’n 
keer gee. Dit help nie om in 
terme van tien treë te dink as 
jy net een tree voor jou kan 
sien nie‚ om van kilometers 
nie eens te praat nie. Baie 
mense maak die fout om 
onmiddellik as ’n krisistoes-
tand ontstaan die toekoms te 
probeer voorspel‚ dat dit so of 
so sleg gaan wees en so of 
so onmoontlik en ondenk-
baar. Een of twee hardloop 
selfs na mense wat soge-
naamd in die toekoms kan 
sien. 

Wat help dit‚ en waar bring dit 
’n mens? Waaroor jou moeg 
dink aan wat moontlik volgen-
de jaar kan gebeur? Waarom 
jou kwel oor môre as vandag 
nog aan die gang is? Miskien 
moet ons maar net ’n muur 
om vandag bou. Bou ’n muur 
rondom vandag en begin   
weer môre met ’n nuwe muur. 
Met ander woorde‚ leef vir 
elke dag. Charles Lamb‚ die 
beroemde Engelse letterkun-
dige uit die vorige eeu‚ het 
eendag by die huis gekom en 
alles onder bloed gevind. Sy 
suster‚ Mary‚ het in ’n vlaag 
van totale geestesontwrigting 
hulle ma vermoor. Mense het 

van alle kante by Charles 
aangedring om haar in ’n 
gestig te plaas. 

Hy het geweier. So iets soos 
’n gerieflike hospitaal van 
neuro-pasiënte in daardie tyd 
nie bestaan het nie. Sy sus-
ter‚ wat by tye heeltemal nor-
maal was‚ sou aan die ver-
skriklikste toestande denk-
baar uitgelewer wees‚ in ’n 
donkersel‚ soos ’n dier. Ten 
spyte van wat sy gedoen het‚ 
kon hy dit nie oor sy hart kry 
nie. Sewe-en-twintig jaar lank 
het hy haar opgepas en ver-
sorg terwyl hy self verwoed 
moes stry teen sy eie pro-
bleem‚ alkoholisme‚ wat maar 
altyd onder die oppervlak ge-
lê het. 

Teen die einde van sy lewe 
het mense vir Charles Lamb 
gevra hoe hy die 27 jaar met 
’n kranksinnige suster kon ver
-duur. Hoe hy dit kon uithou 
om jaar in en jaar uit haar te 
versorg en gedurig soos ’n 
kind dop te hou. “Ek sou nie 
een jaar kon uithou nie‚” het 
hy geantwoord‚ “selfs nie 
eens ’n maand nie‚ as ek aan 
die tyd gedink het as maande 
of jare. Ek kon die jare ver-
duur eenvoudig omdat ek 
elke dag op sigself geneem 
het‚ een dag op ’n keer. Ek 
was gelukkig as Mary geluk-
kig was‚ terwyl ek God se 
hulp gevra het wanneer sy in 
die vreemde wêreld van 
geestesverwarring versink 
het.” 

Daar was dus Charles Lamb 
se geheim:  

een dag op ’n slag‚ een tree 
op ’n keer‚  

soos die ou lied lui: 
Dis nie dat ek begeer om 

ver te sien nie‚ 
net stap vir stap‚ o Heer. 

Ja‚ maar dit is nie altyd waar 
wat ons sing nie. Ons begeer 

juis om ver te sien! Ons sing 
dat ons tevrede sal wees met 
die stap vir stap‚ maar diep in 
ons hart is daar die onstuimi-
ge vraag oor môre‚ môre … 
Wat gaan môre gebeur‚ en 
aanstaande week‚ en aan-
staande jaar … ? Ons wil ver 
sien‚ ten spyte van al ons 
vrome gesange. 

Jesus het op baie plekke 
seker oor baie dinge gedink. 
Maar ek wonder of Hy Hom 
ooit bekommer het oor waar 
Hy gaan eet en slaap. Hy sê: 
“Moet julle dus nie oor môre 

bekommer nie‚ want môre bring 

sy eie bekommernis. Elke dag 

bring genoeg moeilikheid van sy 

eie” (Matt. 6:34). 
 
Inderdaad het elke dag ge-

noeg moeilikheid van sy eie. 

En genoeg vreugde‚ bloot om 

die skoonheid van die lelies 

te sien waarvan Jesus in die-

selfde hoofstuk praat‚ die vo-

ëls en die gras‚ die dinge van 

God se skepping. Paulus het 

nooit gedink aan wat die mô-

re sou bring nie.  

Hy was ook by uitstek ’n real-

is wat hom nie met fabels be-

sig gehou het nie. Ons lees 

dat toe hy die ouderlinge van 

Filippi gegroet het‚ mense 

wat hy geweet het hy nooit 

weer sou sien nie‚ hy duidelik 

vir hulle gesê het dat daar 

waarskynlik boeie en gevan-

genskap op hom wag. 

Maar‚ het hy dadelik byge-
voeg in Handelinge 20 vers 
24‚ "al is my lewe vir my kos-
baar‚ reken ek dit van geen 
belang nie as ek maar net my 
lewenstaak kan voltooi en die 
dienswerk wat ek van die 
Here Jesus gekry het‚ kan 
klaarmaak;  … 
Lees voort op p.8 7 
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“Iets vaar goed /
sleg” 

Waar kom die 
uitdrukking vandaan?  

Hierdie vaart het nie met 
skeepsvaart te make nie, 
maar het die oudste be-
tekenis van “gaan”.  

 

Dit steek ook nog in hem-
elvaart. (“Hemel toe gaan”), 
bedevaart, kruisvader, voor-
tvarend. 

“Hoe vaar dit?”, is ook si-
noniem met, “ Hoe gaan dit?” 

https://maroelamedia.co.za/
goeiegoed/stiltetyd/kom-tot-
rus/ 

24 April 2018 
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gevangenskap op hom wag. 

Maar‚ het hy dadelik byge-

voeg in Handelinge 20 vers 

24‚ "al is my lewe vir my kos-

baar‚ reken ek dit van geen 

belang nie as ek maar net my 

lewenstaak kan voltooi en die 

dienswerk wat ek van die 

Here Jesus gekry het‚ kan 

klaarmaak; dit is om die 

evangelie van God se gena-

de te verkondig". Op ’n ander 

plek sê hy vir Timoteus: “Ek 

het die goeie stryd gestry‚ ek 

het die wedloop voleindig‚ ek 

het die geloof behou … ” 

Daardie wedloop waarvan hy 

praat‚ het hy nie klaargemaak 

deur op vlerke van engele 

rondom die lewensbaan te 

vlieg nie. Hy het nie op ’n sil-

wer wolkie gereis nie. Of op 

die wieke van die wind nie. 

Hy moes tree vir tree sy ge-

loofsvoete optel‚ tree vir tree 

rondom die baan gaan‚ tree 

vir tree die Here volg‚ tree vir 

tree‚ dag na dag. Want dit is 

die enigste manier om die 

wenpaal te bereik waarvan 

Paulus praat. 

Dit bring ’n mens by die 

moeilike kwessie van geloof‚ 

moeilik omdat ons dit met al-

lerhande groot terme moeilik 

maak. Geloof is om nie eintlik 

duidelik te weet waarheen jy 

op pad is nie‚ maar om in elk 

geval God te vertrou en te-

gaan. 

’n Mens maak dikwels die 

fout‚ en miskien is ons era 

van tegniek hierin die groot 

sondaar‚ om te dink dat alles 

sommer maklik meganies ge-

doen kan word‚ dat die lewe 

soos een van die roltrappe in 

ons groot supermarkte is: jy 

kan maar net opklim met jou 

pakkies, en die trap dra jou 

gemaklik na bo. Dit is nie so 

eenvoudig nie: die lewe is ’n 

gewone‚ outydse trap‚ waar-

teen ons dag na dag uitklim‚ 

dikwels stadig en dikwels 

pynlik. Maar die verskil lê vir 

die gelowige hierin dat God 

die Vader ons langs die trap 

ophelp‚ stappie vir stappie.. 

Die versoeking is gedurig 

daar om tou op te gooi‚ om te 

kyk na die uitgestrekte‚ ein-

delose duine en te wonder 

waarheen op aarde jy op pad 

is. Maar God sorg vir die 

manna elke dag‚ net genoeg 

vir die dag‚ niks meer nie. En 

teen die aand vlieg kwartels 

so laag verby dat ’n mens 

hulle met die hand kan vang. 

God sal sorg‚ elke dag‚ vir so 

lank ons lewe. 

’n Mens kan nie oor alles ’n 

vrolike vinkie wees nie. Daar 

is so iets soos verantwoorde-

likheid ook. Maar daar is ook 

net soveel wat jy aan die 

saak kan doen en dan moet 

jy dit verder aan die Here 

oorlaat‚ met ’n muur om. 

Onthou: in die lewe gaan dit 

om een tree op ’n slag. Een 

dag op ’n keer. En Jesus 

sê:  "Kyk‚ Ek is met julle al 

die dae". Dis so belangrik dat 

Hy sê al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld. 

Want al die dae beteken ook 

die swaarkrydae of die lekker

-lag dae – ja‚ al die dae!  

Dooie bene kry lewe 
Hentie Krüger 

www.midweek.co.za 
 

“Die Here sê toe vir my: “Tree 

op as profeet vir hierdie bene 

en sê vir hulle: Hoor die 

woord van die Here‚ droë 

bene! So sê die Here my God 

vir hierdie bene: Ek gaan 

gees in julle laat kom sodat 

julle kan lewe: Ek sal vir julle 

senings en vleis aansit en 

julle oortrek met vel en dan 

sal Ek gees in julle gee sodat 

julle kan lewe. Dan sal julle 

besef dat Ek die Here is.” 

— Esegiël 37:4-6 — 

Dit is die jaar 597 vC. Die Ba-

biloniërs het Palestina binne-

geval en deporteer die eerste 

van drie groepe mense 

(ongeveer 10 000 mense). 

Onder hulle was ’n jongman 

van 25 jaar. Sy naam is 

Esegiël. Dit beteken‚ “Die 

Here versterk.” Aanvanklik 

het hierdie groepie gedink dat 

hulle binnekort sal terugkeer 

na hulle geboortegrond. Maar 

die jare skuif aan en 27 jaar 

later is Esegiël ’n man van 52 

jaar en nog steeds in Ba-

bilonië. Ons vind hom tussen 

die ballinge in Tel-Abib by die 

Kebarrivier in Babilonië. In 

hierdie tyd praat die Here met 

die Israeliete met behulp van 

Esegiël deur middel van vi-

sioene. Een daarvan is dié 

van die gelykenis van die 

droë bene in die laagte. 

Party mense beskuldig Eseg-

iël daarvan dat hy aan 

katalepsie ly. Eenvoudig ges-

tel‚ hy is die kluts kwyt! Stel 

jou dit voor. Hy loop om die 

bene‚ tussen hulle en preek 

vir hulle‚ “Hoor die woord van 

die Here‚ droë bene!” 

Hierdie beeld van die laagte 

vol doodsbeendere is simbo-

lies van die volk van die Here 

wat‚ soos ons gesê het‚ in 

daardie stadium in balling-

skap in Babilon sit. Die ver-

lies van hulle land‚ hulle 

geliefdes‚ hulle koning‚ hulle 

tempel en die heilige stad Je-

rusalem was vir hulle ’n 

ervaring soos die einde van 

die wêreld wat aangebreek 

het – asof alles wat eens sin-

vol was‚ nou sy sin verloor 

het. 

Die gevaar van so ’n situasie‚ 

of dit nou benouende om-

standighede of in ’n tyd van 

gees-telike of emosionele 

doods-heid‚ is dat ons ver-

geet wie die Here is. Dit is 

presies wat Esegiël vir sy 

volksgenote in hulle tyd van 

krisis kom sê – onthou wie 

God is. Julle wat hoop verloor 

het‚ julle wat nie meer in won-

derwerke glo nie. Julle het 

vergeet met wie julle te doen 

het. God is ’n God van lewe 

wat die onmoontlike moontlik 

kan maak. Hy kan selfs lewe 

uit die dood skep. 

Meer nog: God is ook gena-

dig – Hy ontmoet mense 

waar hulle is. Psalm 40:2 sê: 

“Ek het gesmag na die hulp 

van die Here. Hy het na my 

toe afgebuig en my 

hulpgeroep gehoor.” God 

ontmoet mense waar hulle is 

– vir Israel in ’n tyd toe hulle 

net kon sê dit is klaar met 

ons‚ ons het geen hoop meer 

nie. Vir my en jou ontmoet Hy 

ook in ons grootste krisis en 

diepste hartseer. Wanneer 

ons hulpeloos en magteloos 

is‚ word Sy mag sigbaar in 

ons lewe‚ want Hy is God en 

nie ’n mens nie. Hy gee nie 

op of oor as ons opgee en 

oorgee nie. Hy sal ons optel 

waar ons geval het of deur 

ons eie hardkoppigheid self 

beland het‚ en deur Sy ge-

nade altyd weer oor met ons 

begin. 

Nou is dit die jaar 2010 en 

hier sit ek in Bultfontein in die 

Vrystaat. Die land waarin ons 

leef is as een van die mees 

gewelddadigste lande ter 

wêreld geklassifiseer. Daar 

heers onrus en vrees. Hierdie 

groepie mense aan wie ek 

skryf is Christene. Hulle ken 

die Here en dien Hom. Hulle 

het almal Bybels. Hulle noem 

dit “die Woord van God”, 

want hulle glo dat die Here 

God steeds vandag vir hulle 

’n boodskap opgeteken het in 

hierdie Boek. 

En ook in Suid-Afrika is daar 

hoop en wanhoop. Ten spyte 

daarvan dat die land besig is 

om te verarm‚ kos skaars 

word‚ mense afgedank word‚ 

werkloosheid toeneem‚ voed-

selpryse die hoogte inskiet‚ 

vigs toeneem‚ moorde‚ huis-

inbrake‚ politieke onstabiliteit‚ 

korrupsie‚ wetteloos-heid‚ 

liefdeloosheid‚ eiewaan‚ leë 

kerke en ’n osoonlaag wat in 

gate val‚ … is daar hoop! 

Want ons is mos Christene. 

Ons weet mos dis net uit ge-

nade alleen dat die Here ons 

uit ons sondes kom red het‚ 

ons uitgesoek en hier byme-

kaar gebring het. Ook vir ons 

is daar hoop in wanhoop. 

Hoekom? 

Ons het die grootste Troos en 

Hoop in hierdie siek‚ onvol-
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