
 

LIEF EN LEED 
 Marie Jacobson ‘n heupvervanging moes 

kry na ‘n val (na ‘n knie-operasie). 

 Henoch Schoeman beleef teenspoed na 

sy vorige rugoperasie en die sjiruriese 

ingrypings is nog nie klaar. 

 Hannes Minnie van Rusoord is oorlede.  

Ons bid vir tannie Fransien en ons dink 

aan sy familie in ons gebede. 

 Johan du Toit se Vader is op Vadersdag 

oorlede. 

 Ons bid ook elke dag vir al die inwoners 

in Rusoord en al die ander verswakte lid-

mate.  

 Ons bid dat Maricha (16) dogter van 

Charel en Mariana Marais ‘n geslaagde 

breinoperasie sal onderaan, DV op 26 

Julie. Daar is onlangs vasgestel dat sy ‘n 

gewas op die brein het.  

 Chris van Zyl het in die hospitaal beland 

met been probleme. 

 Helena Bezuidenhout het n knie wat las 

gee nadat sy geval het.  

 Elize Viviers het weer ‘n rugoperasie 

ondergaan, bid dat dit haar tot seën sal 

wees en dat sy spoedig mag herstel.  

 Leon Malan ly aan Alzheimer's, bid asb. 

vir hom dat die Here vir hom vrede sal 

gee. Ons vra ook dat die Here vir Marie 

krag en wysheid sal gee om steeds vir 

hom te ondersteun.  

 Louise Human het ‘n voet operasie 

gehad. 

 Corrie Theron van Rusoord het ‘n enkel 

beseer en dra ‘n stut. 

 Alida van Zyl kan nie trap op haar linker 

been nie, sy sal eers ‘n internis se 

goedkeuring moet kry voor verdere in-

gryping. 

 Mike Coetzee en Sus Boshoff is beter 

nadat beide deur griep en bronchitis plat-

getrek is. Sus Boshoff  het gebede nodig 

en ondersteuning met bykomende 

gesondheids onsekerhede.  

 Dankie, vir almal se gebede vir Willie Nel 

tydens sy ongesteldheid. Hy is tuis en 

vorder goed.  

 

AUGUSTUS KALENDER 
1. Veraderings: 

 1   | 18:00 | Finansies 

 1   | 19:00 | Jeug 

 7   | 18:00 | Geestelike versorging 

 8   | 18:00 | Ondersteuningsdienste 

 15 | 18:00 | Bestuurskommisie 

 16 | 18:00 | Kerkraadsvergadering 

2. Byeenkomste: 

 3  | 17:00-19:00 | Jeug verkope 

 4  | 09:00-13:00 | Kleed repitisie vir hoede pa-

rade, asook sluiting van hoede  projek inskry-

wings 

 11 | 08:00—15:00 | BASAAR! 

 19 | Gemeente-ete GEKANSELEER 

 23 | Omgeevroue Byeenkoms te Rusoord 

 26 | Komberse uitdeel—Winterhoop 

3. Vakansiedae: 

 9  | Vrouedag 

4. Artikel sperdatum vir volgende Kalen-

der 

 19 | Kalender Augustus 2018 
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Opgestaan en opgewek 

God se liefdesbrief aan 

Sy kinders 

Pinkstersimbool 

Volwassenheid. ‘n Sei-

seon van gee 

Aan Sy kinders deel Hy 

take uit 

Griekwa Psalms 

Sendingnuus 

Vroue Diens 

Swakheid of Voordeel 

Gedig: Wintersnag 

Lief en Leed 

Opgestaan en opgewek 

Ds Gideon du Toit 

Die Skrif praat oor die gebeure op 

die derde dag op twee maniere. 

Jesus het opgestaan en dan 

tweedens dat God vir Jesus op-

gewek het, soos wat ons dit lees 

in Romeine 10:9.  

Hierdie twee maniere van praat 

gee ‘n dubbele boodskap. Jesus, 

Seun van God, het in Homself al-

mag gehad om die dood te oorwin 

en op te staan. Die ander bood-

skap is net so belangrik veral vir 

die antieke wêreld. Daar het ‘n 

etiese vraag in Jesus se tyd ont-

staan: “Sal God a vervloekte wat 

‘n kruisdood gesterf het opwek? 

(Galasiërs 3:13)”.  

Deurdat God die Seun opwek, het 

Hy Sy ganse lewe onderskryf en 

dit regverdig verklaar. Die Jode 

het nie oor ‘n mens wat so ‘n 

vloekdood gesterf het weer ge-

praat nie. Jy assosieer nie met so 

‘n person nie en ten beste vergeet 

jy van hom. God die Vader het eg-

ter juis Sy Seun se dood ervaar 

as volmaakte offer en Hom op-

gewek. Die engelse praat van 

“vindication”, Jesus is reg bewys 

deur die Vader se opwekking.  

‘n Unieke Christelike belydenis 

het onstaan, dieselfde lot sal die 

kinders van God tref. Soos die 

Vader die Seun opgewek het sal 

die Vader my Sy kinders maak 

deur hulle ook na die dood op te 

wek. Hier ontstaan ‘n baie be-

langrike belydenis wat u en ek nie 

moet verskraal nie.  

Ons praat gewoonlik van ons siel 

wat gered is en na die dood sal 

voorleef. Ons moet egter dink aan 

wat met Christus se opwekking 

gebeur het, dit is nie net n siel wat 

voortgeleef het nie. Na die op-

standing was daar nie ‘n ligaam in 

die graf nie, al wat daar gelê het 

was die verbande en Sy kopdoek 

waarmee Hy verbind was. Hy was 

nie meer in die graf nie!  

(gaan aan op p. 2) 
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God se liefdesbrief 
aan Sy kinders 

My geliefde Kind… 

Jy mag my miskien op die 
oomblik nie ken nie, maar ek 
weet alles wat binne in jou 
aangaan…Psalm 139:1. Ek 
weet wanneer jy gaan sit en 
wanneer jy opstaan, ja selfs 

wat jy dink…Psalm 139:2.  

Ek ken jou deur en deur, jy 
kan niks vir My wegsteek nie, 
Ek weet alles wat jy doen…
Psalm 139:3. Ek weet selfs 
hoeveel hare daar op jou kop 
is, want Ek het dit persoonlik 
getel…Matteus 10:29–31, 
want sien, jy is na My beeld 
geskape…Genesis 1:27. Al-
leen deur My kan jy beweeg 
en bestaan, want jy stam van 
My af… Handelinge 17:28. Ek 

het jou geken selfs voordat jy 
in jou moeder se skoot ge-
vorm is, voordat jy gebore is, 
het Ek jou al as My eiendom 
gebrandmerk…Jeremia 1: 4–
5. Ek het jou uitgekies toe Ek 
die skepping beplan het…

Efesiërs 1:10b–13.   

Jy was nie ‘n fout gewees toe 
Ek jou gemaak het nie…
Psalm 139:14–15, want al jou 
lewensdae is in My boek op-
geskryf…Psalm 139:16. Ek 
het die presiese tyd bepaal 
van jou geboorte en waar jy 

sal woon…Handelinge 17:26.      

Ek het jou wonderbaarlik ge-
skep…Psalm 139:14. Ek het 
jou in jou moeder se skoot 
aanmekaargeweef…Psalm 
139:13, en jou beskerm van 

jou geboorte af…Psalm 71:6.  

My beeld word deur baie 

mense en nasies wat My glad 
nie ken nie, verdoesel, 
verdraai en verkeerdelik 
voorgestel… Johannes 8:41–
44. Ek is nie afsydig en kwaai 
nie, maar die volkome toon-
beeld van liefde…1 Johannes 
4:16 en dit is My begeerte om 
My liefde oorvloedig aan jou 
te gee, net omdat jy My kind 
is en Ek jou Vader…1 Johan-

nes 3:1.  

Ek bied jou baie meer as wat 
jou aardse vader jou ooit kan 
bied….Matteus 7:9–11 want 
Ek is die volmaakte Vader…
Matteus 5:48. Al die goeie 
gawes wat jy ontvang het, 
kom van My af…Jakobus 
1:17, want Ek is jou Voorsie-
ner wat in al jou behoeftes sal 

voorsien….Matteus 6:31–33. 

(gaan aan op p. 3) 

Ons bely daarom:” Ek glo aan 

die opstanding, van die vlees.” 

Paulus het in 1 Korintiërs 

15:44 gesê, “‘n Natuurlike lig-

gaam word gesaai, ‘n geeste-

like liggaam word opgewek.” 

Ons het na die dood ‘n 

geestelike liggaamlike 

bestaan, daarom was die 

verskyning van Jesus na Sy 

dood so belangrik.  

Aardse grense was nie meer 

op Hom van toepassing nie, 

Hy kan in die midde van sy 

dissipels wat in ‘n vertrek 

bymekaar was verskyn en  

weer verdwyn. Hierdie be-

lydenis, dat dieselfde met ons 

gaan gebeur as wat met 

Christus by die opstanding 

gebeur het, het n unieke 

karakter gedra. Die eerste ge-

lowiges kan nie ophou om 

daaroor te praat nie, en dit het 

Jode, Romeine en Grieke so 

diep geraak dat hulle tot 

bekering gekom het. 

Ons hoor van mense wat 

getuig dat geliefdes na die 

dood aan hulle verskyn het, 

en dat hulle weer so jonk was! 

Is daar iemand in die ge-

meente wat so belewenis 

gehad het?  

Ons hoor ook van getuienisse 

van Jesus wat in die Arabiese 

lande aan Moslems verskyn in 

hulle drome en dat hulle dan 

tot bekering kom. Een ding 

weet ons Hy leef! Ons weet 

ook ons geliefdes wat ons 

vooruitgegaan het leef! 

(volg van p. 1) 
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Winternag... 
Eugène N Marais (1871 

– 1936)  

O koud is die windjie 
en skraal.  

En blink in die doflig 
en kaal,  

so wyd as die Heer se 
genade, 

 lê die velde in sterlig 
en skade. 

 En hoog in die rande, 
versprei in die 
brande, is die 

grassaad aan roere 
soos winkende hande.  

 

O treurig die wysie op 
die ooswind se maat, 
soos die lied van ŉ 

meisie in haar liefde 
verlaat 

In elk’ grashalm se 
vou blink ŉ druppel 

dou,  
en vinnig verbleek dit 

tot ryp in die kou!  

11 

Swakheid of Voordeel 

Skrywer onbekend 

Jou grootste swakheid kan soms 
jou grootste voordeel word. 
Neem, byvoorbeeld, die storie 
van ‘n 10-jaar-oue seuntjie wat 
besluit om die kuns van judo te 
leer, ten spyte van die feit dat hy 
sy linkerarm in 'n motorongeluk 

verloor het. 

Die seun het ‘n ou japannese judo 
meester gehad as mentor. Die 
seun het hard en getrou geoefen 
en daarom kon hy nie verstaan 
waarom die meester sy opleiding 
op net een verdedigings 

beweging gefokus het nie.  

"Sensei," het die seun toe eindelik 
gevra, "behoort ek nie meer 

bewegings te bemeester nie?" 

"Dit is die enigste beweging, wat 
jy moet ken...” het die sensei 

geantwoord. 

Alhoewel die antwoord nie 
heeltemal sin gemaak het nie, het 
die seun sy mentor geglo en 
volgehou om hierdie beweging te 

oefen.  

‘n Paar maande later, het die 
sensei die seun vir sy eerste 
toernooi ingeskryf. Tot sy eie 
verbasing, het die seun die eerste 
twee stryde met gemak gewen. 
Die derde stryd was effe moeiliker 
gewees, maar na 'n rukkie, het sy 
teenstander uit ongeduld die seun 
die speelveld gebied om sy een 
beweging te gebruik en hy het die 
stryd ook gewen. Steeds verstom 
deur sy sukses, het die seun 

voorberei vir die eindstryd. 

Hierdie keer, was sy teenstander 
groter, sterker en meer ervare. Vir 
'n rukkie het dit gelyk of die seun 
die uitdaging glad nie kan baas 
raak. Bekommerd dat die seun 
dalk sou seerkry wou die 
skeidsregter die stryd stop. Die 
sensei het egter ‘n stokkie 

daarvoor gesteek.  

"Nee," het die sensei aangedring, 

"laat hom voortgaan." 

Die stryd het voortgegaan, die 
teenstander het eindelik 'n kritiese 
fout begaan; deur fokus te begin 
verloor. Onmiddellik, het die seun 
die gaping gebruik en sy 
beweging sekuur ontplooi. Die 
seun het die stryd en die toernooi 

gewen. Hy was die kampioen. 

Op pad huis toe, heet die seun en 
sy sensei elke stryd en beweging 
hersien en bespreek. Eindelik het 
die seun die moed bymekaar 
geskraap om die vraag wat 

eindelik aan hom knaag te vra. 

“Sensei, hoe is dit moontlik dat ek 
die toernooi kon wen met slegs 

een beweging?" 

"Daar is twee redes waarom jy 
gewen het," het die sensei 

geantwoord.  

"Eerstens, jy het een van die 
moeilikste gooi-bewegings in judo 
bemeester. En tweedens, die 
enigste bekende verdediging vir 
die beweging, is vir die 
teenstander om die nie -

dominante arm te gebruik." 

Die seun se grootste swakheid 

het sy grootste voordeel geword. 



 

  
  

S
E

N
D

IN
G

N
U

U
S

  
  
 

(Heb 9:27). Toshi het besef dat sy 

oordeelsdag naby was en dat hy nou lank 

genoeg Jesus se aanbod van redding en 

die ewige lewe afgewys het. Hy het ‘n 

plaaslike kerk gevind en sy hart vir die 

Here gegee. ‘n Paar uur later was hy te-

rug by die huis en het hy sy laaste asem 

uitgeblaas. 

Mnr Kodama het nou die troos dat al sy 

familielede gered is. Wat ‘n wonderlike 

versekering! 

Dit is deur die aanhoudende gebede van 

Sy getroue volgelinge dat die Here ge-

durig gebed beantwoord en ons krag gee 

om vele na Jesus toe te lei. Bid vir ons, 

dat God vir ons ‘n deur vir die Woord oop-

maak sodat ons die geheimenis van 

Christus kan verkondig (Kol 4:3). 

DAWID EN SUE  

(Namens die Verweys en die Japansen-

dingpersoneel) 

Bron: ‘n Brief gedateer 30 April 2018, 

ontvang van Dawid en Sue Verwey van 

Japansending.  

Adres: Japansending, Posbus 30106, 

Wonderboompoort, 0033 

Tel: 012 377 1533 

E-pos: jm@japanmission.org 

Web: www.japanmission.org 

Bankbesonderhede: Japansending, 

Standard Bank 

Rekeningnr: 010 333 126 
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Vroue diens  
bygedra deur Adél Klerck 

Op die 17e Junie het ons "Vadersdag" gevier 
in die kerk.  Pakkies lekkers is aan almal 
uitgedeel.  Dankie aan Fransien vir die sken-
king van die lekkers, dankie aan Betsie de 
Wet wat vir ons die kaartjies gedruk het en 
dankie aan die kinders van Huis Gideon wat 
die lekkers verpak het!    

Kruideniersware skenking aan CMR.  Baie 
dankie vir al die skenkings wat reeds ontvang 
is.  Daar is nog geleentheid om skenkings te 
doen, die kruideniersware gaan in Augustus 
aan die CMR oorhandig word.  

Komberse.  In die vorige Kandelaar het Jan-
sie Killian genoem dat ons graag komberse 
wil skenk aan die Winterhoop projek.  Baie 
dankie vir die komberse wat ontvang is!  Dit 

gaan die 26e Julie oorhandig word. 

Aangesien almal so betrokke is by die basaar 
wat die 11e Augustus gehou gaan word, 
gaan daar nie die 19e Augustus 'n Gemeente-
ete wees nie.  Maar hou julle reg vir die 
Fondsinsamelings geleentheid van die 8e 
September wanneer wegneemetes verkoop 
gaan word. 

Rusoord Byeenkoms.  Op die 23e Augustus 
om 17:00 is dit ons gemeente se beurt om die 
inwoners van Rusoord te vermaak. 'n 
Bekende sangeres, Juanita Verwey, gaan 
optree saam met haar begeleidster.  Almal is 
welkom om hierdie geleentheid by te 
woon.  Ons soek ook hulp met die bediening 
van die verversings.  Gee asb jou naam 
vir Adél  (0768900823) of vir Sue in die kan-
toor as jy daarmee kan help.  Dit sal waardeer 
word! 

 

PINKSTERSIMBOOL 

Bygedra deur Daan Killian 

‘n Artikel van dr Andre van 

Niekerk in Beeld (5 Junie 

2018) oor Pinkstersondag het 

my baie laat dink. Hoewel dit 

lank na Pinkstersondag is, 

deel ek graag my gedagtes.  

Eintlik maak dit nie saak of 

hierdie onderwerp net in en 

naby pinkstertyd oordink word 

nie, want vir ons as gelowiges 

is dit altyd pinkster. Ons lewe 

immers in die tydperk ná die 

uitstorting van die Heilige 

Gees. In die genoemde artikel 

skryf dr van Niekerk dat die 

metafoor van die oop hand 

die pinkstergebeure se be-

tekenis vir hom baie mooi 

versinnebeeld. Die oop hand 

is die simbool van die 

ontvangers van die Heilige 

(gaan aan op p.4) 

 My plan vir jou toekoms was 
nog altyd met hoop gevul…
Jeremia 29:11, want Ek het 
jou nog altyd liefgehad…

Jeremia 31:3.  

My gedagtes is ewig en altyd 
by jou, so ontelbaar soos die 
sand van die see…Psalm 
139:17–18 en Ek jubel en juig 
oor jou … …Sefanja 3:17. Ek 
sal nooit ophou om goed aan 
jou te doen nie…Jeremia 
32:40  want jy is My kosbare 
eiendom…Exodus 19:5. Ek 
begeer uit My hart om goed te 
doen aan jou…Jeremia 32:41 
en Ek wil graag jou wonder-

like dinge wys…Jeremia 33:3. 

As jy na My smag met jou 
hele hart, sal jy My vind…

Deuteronomium 4:29. 

Vind vreugde in My en Ek sal 
jou alles gee wat jou hart be-
geer…Psalm 37:4, want dit is 
Ek wat jou die begeerte gee 
om My te soek…Filippense 
2:13. Ek is in staat om meer 
vir jou te doen as waarvoor jy 
jou kan indink…Efesiërs 3:20,  

want Ek is jou grootste be-
moediger… 2 Tessalonisense 

2:16–17.  

Ek is ook die Vader wat jou 
troos en bemoedig in moeilike 
tye…2 Korintiërs 1:3 – 4, 
wanneer jy gebroke en 
moedeloos is…Psalm 34:18. 
Soos ‘n Herder sy lammers 
optel en teen sy bors dra, so 
dra Ek jou altyd styfvas teen 

My hart…Jesaja 40:11. 

Eendag sal Ek al die trane 
van jou oë afdroog, ook die 
pyn en lyding wat jy op aarde 
beleef het, sal Ek weg-
neem…Openbaring 21:4.     
Ek is jou Vader en Ek het jou 
lief net soos Ek My eie seun 
Jesus Christus liefhet…
Johannes 17:23. In Jesus 
Christus word My liefde vir jou 
g e o p e n b a a r … J o h a n n e s 
17:25 –26, want Hy is My 
ewebeeld …Hebreërs 1:3 en 
Hy het gekom om te bewys 
dat Ek hier vir jou is en nie 
teen jou nie…Romeine 8:31  
en verder om vir jou te sê dat 
Ek nie rekening hou van al 
jou sondes nie, onthou! My 

seun Jesus Christus het aan 
die kruis gesterf terwille van 
versoening tussen My en 
jou…2 Korintiërs 5:18–19. Sy 
dood was die uiterste bewys 
vir My werklike liefde vir jou…

1 Johannes 4:10.  

Ek het alles opgeoffer vir jou 
liefde.…Romeine 8:32; as jy 
aanvaar dat My seun Jesus 
vir jou alles en almal is, aan-
vaar jy My ook…1 Johannes 
2:23 en niks sal ooit die 
liefdesband tussen My en jou 
van mekaar skei nie…

Romeine 8:38–39.   

Kom huistoe my kind en Ek 
sal die grootste fees vir jou 
voorberei wat selfs die Hemel 
sal verbaas…Lukas 15:7. Ek 
was nog altyd jou Vader en 
sal altyd jou Vader wees…
Efesiërs 3:14–15. My vraag is 
net: Wil jy graag My kind 
wees?…Johannes 1:12–13. 
Ek wag angstig op jou, My 

kind…Lukas 15:11– 32.   

Liefde,  

Jou Vader God Almagtig. 

(volg van p. 2) 
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Gees op pinksterdag se 

gesindheid: met oop hande 

en harte en in nederigheid 

voor die Here het hulle gewag 

op daardie dag dat die belofte 

van Jesus (dat Hy aan hulle 

die Heilige Gees gaan stuur, o 

a in Hand 1) vervul sal word. 

En toe dit gebeur, ontvang 

hulle met oop hande (en 

harte) die gawe.  

Daarby het dit egter nie gebly 

nie. Daarna het hulle met oop 

hande ook die gawe wat hulle 

ontvang het, gaan uitdeel. So 

getrou het hulle dit gedoen 

dat die getal gelowiges 

daagliks  gegroei het en in 

Handelinge vertel Lukas vir 

ons dat die evangelie in ‘n 

kort tyd versprei is tot in 

Rome, die hoofstad van die 

Romeinse Ryk. 

Wanneer ‘n mens in die Nuwe 

Testament lees van die ge-

lowiges se optrede en leef-

wyse ˗ ten spyte van bittere 

teenstand en vervolging ˗ dan 

moet mens saamstem met dr 

van Niekerk dat die metafoor 

van die oop hand inderdaad 

die gees en gesindheid van ‘n 

pinksterlewe treffend uitbeeld. 

Hierdie metafoor van die oop 

hand het my ook verder 

laat dink… en ook selfonder-

soek laat doen… Toon my ge-

drag en gesindheid altyd dié 

van die oop hand? 

Indien ek net wil byme-

kaarmaak en vat wat ek kan 

kry, dan is dit nie die gesind-

heid van die oop hand nie, 

maar dié van die grypende 

hand wat styf toegeklem is 

om te behou wat ek gegryp 

het. 

Indien ek so maklik aggressief 

raak en só optree teenoor an-

der, dan vertoon ek ‘n ge-

balde vuis waarmee ek nie 

kan gee soos met ‘n oop hand 

nie. Is dit wat Christus van my 

verwag? 

As ek nie wil luister na wat 

ander vir my sê of dalk van 

my vra nie, dan is my hande 

teen my ore gedruk en kan ek 

nie daarmee gee nie. 

As ek so maklik blameer of 

beskuldig, dan is my hand ge-

bal met een vinger wat na an-

der wys: nie ek nie maar jy! Is 

dit hoe Christus my die wêreld 

ingestuur het? 

As ek ander ˗ van my kinders 

af tot vreemdes wat hulp-

behoewend is ˗ van my af 

wegwys of wegjaag, dan is 

my hande opgehewe as 

stoptekens: oop maar nie om 

te gee nie. Dit kan tog nie die 

simbool van die oop hand van 

pinkster wees nie? 

As ek met ‘n brute protesstem 

skree oor alles waarvan ek 

nie hou nie, dan is my hande 

gebalde vuiste en kan ek nie 

self ontvang of gee in die 

gees van pinkster nie. 

As ek altyd gereed is om rusie 

te maak en ander terug te kry, 

dan is my hande geklem om 

my wapens wat ek so graag 

gebruik… en kan ek self ook 

nie ontvang of gee nie. 

Soos ek verder gedink het, 

het ek besef dat daar in die 

Bybel en veral die Nuwe Tes-

tament (wat ons bely die 

Woord van God is en ook die 

kompas vir ons lewe) ook be-

sondere “oop-hand-verse” is 

wat ons lewens moet rig. Die 

bekendste is seker 1 Kor 13 

en Gal 5:22: “Maar die vrug 

van die Gees is: liefde, 

blydskap, vrede, geduld, 

vriendelikheid, goedheid, 

getrou-heid, sagmoedigheid, 

selfbeheersing.” 

Dit pas ons as Protestantse 

Christene om weer en weer 

elkeen te kyk na sy eie lewe 

en optrede… na sy eie hande 

eintlik en te vra of hulle toe, 

gebal, teen die ore gedruk, 

vingerwysend of oop is. 

(vanaf p. 3) 
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tes van die Bybel bevat, insluit. Met ver-

sigtige berekening van die windrigting en 

die hoeveelheid klein gaatjies wat ge-

maak word om die ballonne te laat af-

blaas, laat dit hulle toe om na verskeie 

gebiede te mik. Bid asseblief dat baie 

mense deur die Woord van God aange-

raak sal word wanneer hulle ballonne 

vind. 

Redding van Evagelis se 

jonger broer 

Ons is onlangs baie bemoedig om te sien 

hoe die Here die gebede van baie mense 

oor die jare beantwoord het. So ‘n geval 

is dié van mnr Kodama se jonger broer, 

Toshi. Mnr Hiroyuki Kodama werk reeds 

vir baie jare saam met JS as evangelis 

en skywer. Hy het 55 jaar gelede die 

Here as Verlosser aangeneem, terwyl hy 

’n TB-pasiënt was. Nadat hy ontslaan is, 

het hy die Evangelie met sy familie ge-

deel. Oor ‘n tydperk het almal Jesus as 

Verlosser aangeneem – behalwe sy 

jonger broer, Toshi. Al het mnr Kodama 

aanhoudend teenoor sy broer getuig, 

wou Toshi nie die Here aanneem nie. Hy 

was te lief vir dobbel en drank. Hy het 

naderhand ’n skuldlas van 8 miljoen Yen 

by verskeie leenhaaie gehad. Dit het ver-

oorsaak dat hy van sy vrou geskei is en 

dat die bank sy huis teruggeneem het. 

Hy het nie ‘n vaste werk gehad nie en het 

gereeld vir mnr Kodama vir geld ge-

smeek. 

Mnr Kodama het klein bedraggies vir 

hom gegee sodat hy net kos daarmee 

kon koop, want hy was bang dat sy broer 

‘n lewe van misdaad sou kies as hy nie 

geld het nie. 

Drie jaar gelede het die dokters ontdek 

dat Toshi kanker het. Na ‘n paar 

operasies het die dokters in September 

2017 vir Toshi in kennis gestel dat hulle 

hom nie verder kon help nie. 

Hulle het hom laat huis toe gaan om daar 

versorg te word. Hy het in ‘n rolstoel huis 

toe gegaan, want hy was te swak en het 

gesukkel om te loop. 

Twee dae later het hy tot sy sinne gekom 

en opgestaan. Daar was nog een plek 

waarheen hy moes gaan. Met sy laaste 

bietjie krag is hy haastig by die deur uit. 

Met die wete dat hy sy dood in die gesig 

staar, het hy besef dat daar ‘n belangrike 

Waarheid is, wat hy vir n lang tyd uitge-

stel het. ‘n Mens is bestem om net een-

maal te sterf, en daarna kom die oordeel 9 
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JAPANSENDING 

Japan is nog steeds een van die minste 

geëvangeliseerde lande in die wêreld. 

Die meeste Japannese is nog nooit aan 

die Evangelie blootgestel nie. Daar is 

baie min Christelike werkers en kerke wat 

na die 126 miljoen mense kan uitreik. 

Daar is een sendeling vir elke 64 000 

mense. Dit wil voorkom asof Japan ‘n 

vergete sendingveld is. Daar is 34% 

minder sendelinge wat in Japan dien as 

wat daar 20 jaar gelede was. Daar is een 

kerk vir elke 16 000 mense. Daar is ook 

net 7 900 Christen kerke in Japan, in 

vergelyking met die 81 000 Shinto tem-

pels wat oral in die land is. 

Japan benodig duisende besoekers wat 

Jesus met die massas sal deel. As jy 

miskien beplan om Japan vir die 2019 

Wêreld Rugby Beker of die 2020 

Olimpiese Spele te besoek, kontak ons 

asseblief en ons sal met graagte gratis 

evangelese traktaatjies aan jou verskaf - 

waar jy ookal in Japan mag wees. 

As jy nie Japan besoek nie,vra ons sat jy 

asseblief sal bid dat die oorstroming van 

besoekers oor die volgende twee jaar iets 

vir God se Koninkryk sal beteken. 

Uitreik na Noord-Korea 

Alhoewel Japansending (JS) se roeping 

daarop gemik is om Japannese mense te 

evangeliseer, het die Here ons ook gelei 

om behoeftes van ander nasies in Oos-

Asië aan te spreek. Een projek waarby 

ons betrokke is, is die druk en ver-

spreiding van Bybels na Sjina en ander 

lande. 

Nog ‘n bediening waartoe die JS gelei is 

om onlangs betrokke te raak is om die 

verpletterde mense van Noord-Korea te 

help. Hierdie geheime en hoogs be-

heerde samelewing word beskou as die 

mees verdrukte plek in die wêreld vir 

Christene. Diegene wat hul geloof be-

oefen, word gegryp, gemartel en in die 

tronk gegooi. 

Ons het onlangs ‘n paar Noord-

Koreaanse vlugtelinge ontmoet en was 

diep ontroer deur hulle getuienisse. Hulle 

het ons baie vertel van die huidige toes-

tand van Noord-Korea. Die Here het ons 

toe gelei om die werkers wat in die uitreik 

betrokke is gereeld finansieel te onder-

steun. ‘n Baie opwindende projek waarby 

hulle betrokke is, is die Manna Projek wat 

soos volg bestuur word: Elke paar 

maande word snags ballonne na Noord-

Korea opgestuur, wat kos, mediese voor-

rade, traktate,CD’s en USB’s wat gedeel-
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VOLWASSENHEID – ‘N 

SEISOEN VAN GEE! 

Hier is ‘n eenvoudige toets vir 

volwassenheid: 

 Besef ek reeds dat om te 

gee minstens net so 

aangenaam is as om te 

ontvang? 

 Is ek reeds ‘n goeie ver-

loorder? 

 Kan ek langtermyn ver-

houdinge en verbintenisse 

met mense aangaan? 

 Het ek al geleer om my na 

omstandighede 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 dui-

send 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 Chris-

tene 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 hu-

is kon behou (Mat 8:14); nie 

aan die vroue wat Jesus met 

hulle besittings gedien het 

nie; nie eens aan Saggeüs 

nie. ‘n Mens sal dink dat hy 

ten minste sy geld op ‘n 

oneerlike manier gemaak het, 

miskien sal Jesus ger-

egtigheid laat geskied deur te 

eis dat hy dit moet prysgee. 

Die spesifieke probleem van 

die ryk jongman 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 geheel nie! 

Ons mag ontvang en besit: 

geld en salaris en rente en 

bonusse; ons mag eer 

ontvang en lof en er-kenning 

en agting en beloning.  “Die 

arbeider 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 gelukkig wil 

maak, omdat dit ‘n deur is na 

ware geluk.  Hoe ongelukkig 

(gaan aan op p. 6) 
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In geval van 

nood of ‘n 

d r i n g e n d e 

behoefte, skakel die kerkkantoor (Sue) om te 

registreer op die HELPLIFT netwerk van ons 

gemeente. 

Indien u hulp in enige vorm kan aanbied 

(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 

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

Aan Sy kinders deel 

Hy take uit!  
Geskryf deur: Rudie van der Poel 

...Want die Here ken die weg 

van die regverdiges, maar die 

weg van die goddelose sal 

vergaan. (PSALMS 1:6) 

Daar is 'n Suid-Afrikaanse 

spreek ding wat sê ... Ek ken 

my customers! Dit het ek die 

week agtergekom die ek vir my 

bevelvoerder ingestaan het. 

Daar is sekere mense wie mens 

op kan vertrou, jy hoef hulle nie 

eens te vra nie, hulle weet wat 

gedoen moet word en uit hulle 

eie doen hulle dit. 

Dan is daar die wie jy moet kyk 

of hulle gedoen het wat jy gesê 

het. Dan is daar die wie ander 

vir jou sê ... Dai man/vrou! Hulle 

gaan nie dit of dat doen nie! En 

so is daar baie voorbeelde ... 

Wat maak ons? Ons deel take 

uit aan die wie jy vertrou en 

maak staat op hulle om jou te 

help. Die ander word outomat-

ies deur ons menslikheid 

eenkant geskuif ...  

Hoekom, want daar is 'n werk 

wat gedoen moet word! Stadig 

maar vir seker loop die paaie 

van die goddeloses dood. Hulle 

wat stryd voer teen die Weg van 

die Here! Hulle sal beskaamd 

staan voor Sy aangesig. Met leë 

hande sal hulle voor Sy troon 

van heerlikheid verskyk - en 

hulle sal sê ... Het ek maar ge-

luister! 

Waarom gee die Here aan Sy 

kinders take om te doen? En 

waarom kry hulle teenstand 

wanneer hulle doen wat die 

Here beveel? Want, daar is 'n 

weg wat vir die wêreld reg lyk, 

maar die uiteinde daarvan is die 

dood - en baie stap op daardie 

weg spreek die Woord van die 

Here! 

Die uiteinde daarvan is die 

dood! 
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is ‘n suinige 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 geluister 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 vas-klem 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 gehoor-

saam 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 (November 2013) 

(vanaf p. 5) 
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