
 

wat teriminaal siek was, is oorlede en sy 
gedenkdiens is reeds gevier. Mag die 
Here se genade groot wees oor hulle fami-
lie.  

• Marna Steyn moet eintlik ‘n knievervang-
ing ondergaan, sy kon egter nie die 
narkose neem nie. Hou haar in u gebede.  

• Chrisjan Pienaar het die afgelope tyd epi-
leptiese aanvalle gekry, dink aan hom en 
bid dat hy deur die regte behandeling sal 
verbeter. 

• Robbie Turner het met die bloedklont nie 
net met sy hart skade opgedoen nie, maar 
het ook ’n ligte beroerte gehad. Kom ons 
bid vir hom dat die Here in hierdie moeilike 
ekonomiese klimaat die bekommernisse 
uit ons harte sal weer. 

• Pierre du Toit was in en uit die hospitaal. 
Hy is weer ontslaan en is saam met Ans 
oppas see toe saam met die kinders. Bid 
asb. dat dit goed sal gaan,  

• Sus Boshoff het ‘n plaveiselkarsinoom van 
haar kopvel laat verwyder. Dit gaan ‘n tyd 
neem om te genees, bid asb. dat sy die 
Here se genade en liefde beleef.  

• Alida van Zyl sal nog vir drie weke moet 
plat lê, bid vir haar dat sy krag en genade 
sal kry vir die herstel periode. 

• Tiny Krige se broer het gesterf in Stellen-
bosch. Daar word deur die familie wat in 
Pretoria woon ‘n diens aan huis van die 
Kriges gehou op die 2de Oktober om 
11:00. Ons bid vir hul as familie.  

• Mieke Pienaar het ’n moeilike tyd agter die 
blad, boonop skryf sy rekord eksamen. 
Ons vra dat die Here vir haar sal goed 
wees.  

• Pat Martens se seun Allan het moontlik 
a.g.v. ‘n hartaanval gesterf. Ons dra 

haar en die res van die familie op aan die 
Here vir sy troos en krag. 

• Dink in u gebede aan Tanya Turner wat in 
‘n kliniek opgeneem is, ook aan haar 
ouers Robbie en Marieta. 

• Dink in u gebede aan al die verswaktes 
van Rusoord en bid asb vir almal wat her-
stel na hospitalisasie: Onder andere, Krit 
Gouws, Alida van Zyl, Sus Boshoff, 
Henoch Schoeman en Bets de Wet. 

• Bid asb vir die Boeregemeenskap, dat die 
Here milde reëns sal gee dat daar kos op 
mense se tafels kan kom. Bid vir die 
veiligheid van mense op plase en dat daar 
vining duidelikheid sal kom oor die grond-
kwessie. 

• Bid in besonder ook vir Thys, Marie en 
Thys se ouers. Ons vra die Here om vir 
hulle wysheid te gee oor die pad wat 
vorentoe gestap sal moet word. Sy suster 
Annelie kuier hier uit Australië en gee 
groot emosionele ondersteuning. 

 

OKTOBER DATUMS 
 Datum (Tyd) Beskrywing 
1. Vergaderings: 
 8 (10:00) Sending 
 8 (18:00) Eiendomme 
 9 (18:00) Diens v Barmhartigheid 
 10 (18:00) Finansies 
 10 (19:00) Jeug 
 16 (18:00) Geestelike versorging 
 17 (18:00) Ondersteuningsdienste 
 24 (18:00) Bestuurskomissie 
 31 (18:00) Kerkraadvergadering 

2. Byeenkomste: 
  7 17:00-19:00)Jeug verkope 

3. Vakansiedae:  
 

4. Artikel, nuus, advertensie en foto 
sperdatum vir volgende Kalender 
 19   Sperdatum 

(vanaf p. 15) 
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Ken jy die God van SORG? 

Matteus 6:25-34 

Kyk na die wilde voëls en let op 

hoe groei die veldlelies, kyk buite 

jouself na wat die Vader doen. Je-

sus leer ons om jou nie te bekom-

mer nie, hy doen dit nie om ons te 

laat skuldig voel nie, Hy doen dit 

omdat dit sleg is vir ‘n mens, dit is 

skadelik om jou te bekommer.  

Bekommernis wil jou die valse 

idee gee dat jy beheer kan ui-

toefen oor iets waaroor jy nie be-

heer het nie. Hoe kan bekom-

mernis môre beheer of iets ve-

rander van wat môre gaan 

gebeur. Ons kan nie eens een uur 

by ons lewe voeg deur te bekom-

mer nie, dit is dus nutteloos en 

skadelik. 

Natuurlik mag ‘n mens beplan vir 

môre, ons moet saai en oes, spin 

en weef en so voorsorg tref. Ek 

kom my verantwoordlikheid na, 

maar dit wat buite my beheer is 

laat ek aan God oor. Bekom-

mernis wil egter vir God uit die 

prentjie laat, daarom sê Jesus dat 

dit kleingeloof is. Kleingeloof is 

nie ongeloof nie maar beteken dat 

ek klein dink oor God se werke in 

my lewe en in die wêreld.  

Jesus sê, dat in plaas van bekom-

mer moet ons eers die Koninkryk 

van God soek. Raak bewus van 

wie God is en wat Hy doen. Ver-

geet ‘n bietjie van jouself en dink 

groter in terme van God. Waaroor 

gaan dit in die Koninkryk? Aan die 

einde van Matteus 25 sê die 

Here: “Ek was honger en julle het 

vir my iets te ete gegee, Ek was 

dors en julle het vir my iets gegee 

om te drink. Sonder klere, huis-

vesting en in die tronk en julle het 

My geklee,  gehuisves en be-

soek.” Dit is waaroor die kon-

inkryk gaan, om iemand se 

nood raak te sien en iets daar-

aan te doen. 

Bekommernis bring ‘n sieklike be-

heptheid met jouself, dit wil jou 

(gaan aan op p. 2) 
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Reën 

Jy kan bid vir reën tot jy blou 
word in jou gesig, want as die 
weerpatrone nie reg is nie, sal 
daar nie 'n druppel reën val 
nie. Dan is jou gebed net 'n 
mors van tyd. 

 
Ek is oortuig daarvan dat 
hierdie paar woorde jou som-
mer onmiddelik ontstel het! 
Hierdie woorde was baie jare 
gelede ge-uiter deur 'n per-
soon (nogal 'n ouderling) by 'n 
wyksbyeenkoms. Natuurlik 
het 'n paar mense heftig ger-
eageer en hom herinner aan 
w a t  d i e  B y b e l  s ê .   
Ek dink elke enkele gelowige 
boer sal jou vertel van won-
derwerke wat God gedoen het 
deur reën te gee op die regte 

tyd (al was dit na lang 

droogtes). Reën is een van 
die sigbare en tasbare dinge 
wat die Here gee om die 
mens en die natuur in stand 
t e  h o u . 
Ek glo elkeen van ons het ook 
al ervaar dat die Here ons 
gebede in ons droogte tye 
verhoor, selfs al het mens dit 
glad nie verwag nie, en dat 
Hy vir ons versorg op bona-
tuurlike maniere. Ons dien in-
derdaad 'n God van wonders, 
en wonderwerke is nie net 
iets wat in die "Bybelse tyd" 
gebeur het nie. Die Here doen 
elke enkele dag wonders wat 
bo die mans se verstand is. 
Ons elkeen kan daarvan 
getuig, en elkeen van ons kan 
ook getuig dat gebed "werk", 
want die Here hoor die 
hulpgeroep van Sy kinders, 
op die regte tyd, en Hy regeer 

d a a r o p .   
Mal. 3:10 "Bring die volle 
tiende na die voorraadkamer 
toe sodat daar iets te ete in 
my huis kan wees, en toets 
My hierin, sê die Here die Al-
magtige. Toets My of Ek nie 
die vensters van die hemel vir 
julle sal oopmaak en vir julle 
reën sal uitgiet, meer as wat 
julle kan gebruik nie." 
Sag.10:1 "Wanneer julle reën 
nodig het, maar dit reën nie, 
dan moet julle vir die Here 
reën vra. Dit is die Here wat 
die wolke vol water maak so-
dat dit hard kan reën. Dit is 
Hy wat reën gee vir die plante 
i n  d i e  v e l d . " 
Lev. 26:3-4 "As julle my voor-
skrifte nakom, my gebooie ge-
hoorsaam en daarvolgens 

(gaan aan op p. 3) 

laat vassteek by wat 

onmoontlik is, skep angs en 

fokus op dit wat dalk kan 

gebeur. Ons aanbid ‘n Vader 

wat sorg, die God van SORG. 

Hy is in staat om die 

onmoontlike te vermag. Hy 

het Hom aan ons verbind toe 

ons gedoop is, toe het Hy 

gesê Hy sal ons God wees. 

Vertrou Hom. 

 

Ons het ‘n pragtige maand 

met die dopelinge gehad. Wil-

lem en Leanne Schwartz se 

dotertjie Leanay Nicole is op 

16 September gedoop. ‘n 

Week later is haar tweeling 

niggies Abigail en Roxanne 

Falk, dogters van Cherrie en 

Karl-Heinz Falk gedoop. Op 

die 30ste was dit Neels en 

Shannon Nel wat vir Corne-

lius Willem Nel en Neels se 

eerste kind uit ‘n vorige huw-

elik, Jacobus Cornelius Vent-

er (12), laat doop het. Suzette 

en Danie van den Berg se 

kleinkind, Liah de Beer is ook 

gedoop. Hulle kinders Pieter 

en Nicolette de Beer het van 

die Suidkus gekom vir hierdie 

groot geleentheid. 

Geluk aan almal, ook groot-

ouers en groot-grootouers, 

die gemeente se geloof is  

weer versterk in God wat le-

we gee en ook sorg dat ons in 

die lewe bly! 

Ds Gideon Naudé  

(vanaf p. 1) 
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Welkom! 
Die volgende persone se bewys van lid-
maatskap is ontvang:  
• Wynand Lukas Erasmus; Chanelle Amori 

Erasmus; Elricu Elcee Erasmus en Char-
mazelle Amori Erasmus vanaf Pierre van 
Ryneveld.  

• Andries Petrus de Jager en Alida Johanna 
Petronella de Jager vanaf Pierre van 
Ryneveld.  

• Wilhelmina Jones (Oosthuizen / O’Grady) 
vanaf Gerf. Kerk Centurion.  

• Lukas Cornelius Erasmus en Johanna 
Catharina Erasmus vanaf Lux Deo 

• Sophia Alida George (van Zyl) vanaf Mar-
ble Hall.  

• Catharina Magdalena v.d. Westhuizen 
(Visser) vanaf Waverley. 

Doop Vieringe! 
• Baie geluk aan Neels en Shannon wat in 

Cornelius Willem Nel en Jacobus Cor-
nelius Venter laat doop het. Baie geluk 
ook aan die grootouers. 

• Geluk vining ook aan Pieter en Nicolette 
wat vir Liah de Beer ten doop gebring 
het. Baie geluk aan Suzette en Danie 

van den Berg en grootouers van klein 
Liah. 

Baie geluk aan die matrikulante wat die af-
gelope Vrydagaand hulle matriekafskeid 
gehad het en sterkte met die voorbereiding 
vir die finale eksamens.  

Leed! 
• Elsa Fourie (Rusoord) het ‘n oogoperasie 

gehad. Dra haar aan die Here op.  
• Thys Pistorius se toestand het verslag ge-

durende die maand van verlamming tot 
heeltemal bewusteloos op lewens onder-
steuning.  

• Krit Gouws herstel tuis na ’n rugoperasie, 
dit lyk asof sy oor die ergste is. Bid steeds 
vir haar vir geduld en krag. 

• Bets de Wet is ontslaan uit die hospitaal. 
• Henoch Schoeman het baie beter ger-

eageer op hierdie tweede operasie, hy het 
soveel verbeter dat ons verwag dat hy 
binnekort ontslaan sal word. Ons loof die 
Here!  

• Issie de Kock (motorneuronsiekte) se 
hande en bene is nog geswel, sy is huis-
gebonde en gebruik suurstof. Haar seun 

(gaan aan op p. 16) 
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All other ground is sinking 

sand. When  darkness veils 

His lovely face, I rest on His 

unchanging grace; In every 

high and stormy gale my an-

chor hold within the veil. His 

oath, His covenant, His blood, 

support me in the whelming 

flood; When all around my 

soul gives way, He then is all 

my hope and stay. When He 

shall come with trumpet 

sound, Oh, may I then in Him 

be found; Dressed in His 

righteousness alone, Fault-

less to stand before the 

throne. 

Bronne: 

DIE BYBEL. 1983. Kaapstad : 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 

EASTON, B.S. Hope in Interna-

tional Standard Bible Encyclopae-

dia 

HUNT, J. 2005. Hope: The Anchor 

of the Soul.  Biblical Counseling 

Keys   

Dallas: Hope for the Heart 

NELSON, W.B. Hope in Evangeli-

cal Dictionary of Biblical Theology 

22 Mei 2009 

http://www.radiokansel.co.za/

berading/beradingsartikels/51-

hoop 

(vanaf p. 14) 



 

Hoop 

"Hierdie hoop besit ons as 'n 

veilige en onbeweeglike lew-

ensanker" - Heb 6:19–20 

Valse hoop 

Mense sê soms: "Ek hoop ek 

sal slaag, maar ek is nie 

seker nie". Die woorde gee 

uitdrukking aan onsekerheid: 

Ek kan tref of mis. Die seku-

lêre siening van hoop kom 

neer op 'n begeerte om iets te 

bereik. 

Hierdie soort hoop is eintlik 

twyfel: Ek twyfel of ek 

enigsins sal slaag; ek sien 

geen oplossing nie; my om-

standighede sal nooit ve-

rander nie; God is ver; ek is 

vasgevang; mense stel my 

altyd teleur; ek het geen rede 

meer om te lewe nie. Sulke 

gedagtes gaan dikwels 

gepaard met teleurgesteld-

heid (hartseer oor onvervulde 

begeertes); moedeloosheid 

(geen moed om weer te 

waag); ontnugtering (oor 

beloftes wat nie nagekom is 

nie); depressie; angs en wan-

hoop. 'n Voorbeeld van ie-

mand wat alle hoop verloor 

het, is Saul wat uiteindelik 

selfmoord gepleeg het (1 

Sam 31) 

.Wêreldse hoop word dikwels 

gerig op mense (Jer 17:5–8). 

Maar mense is onbetroubaar 

(Spr. 20:6; 1 Tim 6:17). Die-

selfde geld vir dit wat mense 

tot stand bring: politiek (Ps 

9:15); ekonomie (Pred. 7:14); 

militêre mag (Jes. 30:15-16; 

die regstelsel (Ps 58:1-2); 

werk (Pred. 4:8); geld (1 Tim 

6:17); rykdom (Job 31:24-28; 

Ps 52:1-7); verhoudinge (Mal 

2:14); gesondheid (Ps 38:3); 

e n  g o d s d i e n s  ( H e b 

10:11).  Mense wat hierdie af-

gode vertrou, se hoop word 

beskaam (Ef. 2:12). 

Ware hoop 

Die Bybel leer dat hoop 'n 

vaste verwagting is dat iets 

sal realiseer. Bybelse hoop 

plaas vertroue in God (Jer 

14:22; Ef. 1:12), Hy is altyd 

dieselfde (Jak 1:17; Heb 

13:8); standvastig(Ps. 33:18), 

getrou (2 Tim 2:13; Tit 1:2); 

betroubaar (Ps 62:5; 2 Cor 

1:20); onfeilbaar (Ps 33:18; 

Ps 42:5-6). Ware hoop: ver-

trou uitsluitlik op God in die 

slegste denkbare omstan-

dighede (Klaagl. 3:19-25); 

verwag dat God sy plan sal 

uitvoer vir sy eer en die 

welsyn van sy kinders (Rom 

8:28); wag met volharding op 

God (Rom 8:24-25);vertrou 

God vir sy sorg en voor-

siening (Fil. 4:19); his krag 

(Ef. 1:18-19); en sy redding 

(Ps. 40:1; 130:5–6). 

Alles in hierdie bedeling is 

tydelik, gebroke en on-

volledig. Ons sien daarom uit 

na die gelukkige dag waarop 

die heerlikheid van Jesus 

Christus sal verskyn (Titus 

2:13), en verwag ons ons on-

verganklike en onbesmette 

erfenis (1 Pet 1:3-5). In tus-

sentyd het ons  'n voorsmaak 

van die toekomstige heer-

likheid: Die vrug en gawes 

van die Heilige gees is die 

eerste uitbetaling van die 

toekomstige heerl ikheid 

waarop ons hoop (Rom 5:2; 

Ef. 1:13–14). Hoop bring vrug 

voort: lof (Ps 71:14); vreugde 

(Rom 5:2; 12:12); reinheid (1 

Joh. 3:3); volharding (1 Tes 

1:3); getuienis (1 Pet 3:15). 

The Solid Rock – Edward 

Mote 

My hope is built on nothing 

less than Jesus' blood and 

righteousness; I dare not trust 

the sweetest frame, but whol-

ly lean on Jesus' Name. 

R e f r a i n :   

On Christ, the solid Rock, I stand; 

(gaan aan op p. 15) 
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lewe, sal Ek vir julle reën gee 
op die regte tyd, sodat die 
lande oeste sal lewer en die 
bome vrugte sal dra." 
Hierdie paar tekste sê baie 

duidelik dat die Here in be-
heer is van die natuur en van 
die mens, en dat ons ons ver-
sugtinge aan Hom moet 
bekend maak. Vra, en hou 
aan vra, totdat die Here weer 
"reën" in jou lewe gee. Hy IS 

'n God van wonders! ~ Willem 
Botha, 29/08/2018 

http://www.heuning.co.za/
heuningdruppels.html 

 

(vanaf p. 2) 

3 

Vroue-aksie 
 
Rusoord Byeenkoms.   
Op die 23e Augustus om 
17:00 was dit ons gemeente 
se beurt om die inwoners van 
Rusoord te vermaak.  Die te-
ma was "Lente".  'n Bekende 
sangeres, Juanita Verwey, het 
opgetree saam met haar be-
geleidster.  Sy het heerlike 
bekende ou Afrikaanse 
liedere gesing en die gehoor 
betrek met samesang.  Na 
afloop van die konsert is 
verversings bedien en het ons 

lekker gekuier met die in-
woners.  Dankie aan almal 
wat kom help het met die 
verversings en wat meege-
help het aan die sukses van 
die funksie!  
 
Fondsinsamelings geleent-
heid.  
Op Saterdag 15e Septem-
ber het ons wegneemetes 
verkoop.  Bestellings is vooraf 
geneem vir Vetkoek, Bobo-
tie,  Kerrie en Rys, Panne-
koek en Koeke.  Ons stoutste 
verwagtinge is oortref, meer 

as R6500.00 wins is gema-
ak!   Gemeentelede het fluks 
bestellings geplaas en 
w e g n e e m e t e s  a f g e -
haal.  Dankie aan Jake Eras-
mus wat die meeste 
bestellings geplaas het, en 
dankie aan almal wat gehelp 
het met die voorbereiding van 
die etes en met die verkope! 
Jul samewerking en onder-
steuning word werkl ik 
waardeer!   
 

Adél Klerck  

Familienuus 348      

(18 September 2018) 

OOSTELIKE SINODE HOU 

SINODESITTING 

Familiefees! 

21 – 23 Oktober 2018. 

Pierre van Ryneveld. 

Ons gee hieronder weer die 

inligting soos verlede week. 

Belangrik: indien daar iemand 

in julle afvaardiging is 

met spesiale eetbehoef-

tes moet julle dit asseblief 

dadelik met ons kommu-

nikeer. Ons help graag maar 

ons moet betyds hiervan weet 

om dit aan die spyseniers 

deur te gee. 

PREDIKANTEKONFEREN-

SIE 2019 

Ons plek is bespreek! Vol-

gende jaar gebeur hierdie 

baie spesiale deel van ons 

Sinode-wees op 10 – 14 Ju-

nie in Letaba. Teken dit som-

mer nou aan op die kalender. 

Dit is - soos tradisioneel – die 

week direk na Pinkster. 

#imagine 

V o l g e n d e  j a a r 

s e  byeenkoms te  v an 

#imagine is op 29 – 31 Maart. 

'n Pragtige lied waarmee 

#imagine gevier word, is pas 

op die #imagine-beweging se 

(gaan aan op p. 4) 



 

CILLIERS MADAGASKAR NUUS- en 

GEBEDSBRIEF  –  Julie  2018. 

Posbus 2659, Paarl, 7620  

E-pos:  jwcilliers@yahoo.com Huis Tel. nr. (021) 863 

3522 

Sel nr. 072 692 8064 (Wolf)   of   078 280 2113 (Wenda)   
 

Liewe Geloofsgenote, Vriende en Familie,       

Op 16 Junie was dit 22 jaar dat ons in Mada-

gaskar betrokke is.  

Ons is baie dank-

baar vir goeie re-

sulate - en daar is 

ook verdere verwik-

kelinge – wat ook 

almeer van ons verg. 

(gaan aan op p. 5) 

Youtube-kanaal gepubli-

seer: Malibongwe, How great 

is our God.  Die lied kan op 

die volgende webwerf gesien 

w o r d  :  h t t p s : / /

www.youtube.com/watch?

v=KdNW8ExmRDQ. 

FUTURE NOW-kursus 

Gerrit Vosloo het vir ons terug

-voer gegee oor hierdie 

geleentheid. Gesels gerus 

met hom oor die moont-

likhede wat hierdie program 

inhou vir elkeen wat met jong-

mense werk. 

"My persoonlike opinie, is dat 

dit 'n baie goeie kursus is wat 

baie goed nagevors is en baie 

goed aangebied word. Dit gee 

'n stuk goeie toerusting aan 

elkeen wat met jongmense 

werk. Dit kan baie goed werk 

in skole en kerke. Ons moet 

verseker 'n volgende geleen-

theid reël waar die opleiding 

weer aangebied kan word. 

Die produk is goud werd en 

op die oomblik die beste alter-

natief wat vir ons aangebied 

word om geestelike bediening 

in skole te doen."  

Die persone wat die kursus 

bygewoon het, se evaluering 

kan op die volgende web-

werf gelees word: http://

sinoos.co.za/wordpress/wp-

content/oplaai/20180918-

FutureNow.pdf 

ALGEMENE SINODE 2019 

Die datum van die volgende 

sitting van die Algemene Si-

node is bepaal as 6 – 11 Ok-

tober 2019 in Benoni. 

Tydens die vergadering van 

die Algemene Sinode Moder-

amen is baie tyd spandeer 

aan die baie sensitiewe 

gesprek oor Grondher-

vorming. Die NG Kerk is ook 

op hoë vlak by hierdie 

gesprekke betrokke. Ons dra 

alle gemeentes en leraars wat 

in hierdie onstuimige tyd hi-

eroor besorg is, aan die Here 

op. Ons vertrou Hom vir 'n 

uitkoms wat almal in ons land 

vorentoe sal kan help. 

GESAMENTLIKE WERK 

Bybel-Media  het aan leraars 

per landpos inligting oor die 

produkte van BM gestuur. 

Ongelukkig lyk dit asof baie 

dit nie ontvang het nie as ge-

vo lg  van Poskantoor -

probleme. Strydom Bruwer se 

skrywe met die skakel na die 

hulpmiddels kan gelees word 

by:  h t tp : / /s inoos.co.za/

w o r d p r e s s / w p - c o n t e n t /

o p l a a i / 2 0 1 8 0 9 1 8 -

Bybelmedia.pdf 

 Groete tot 9 Oktober 2018. 

F r a n c o i s  R e t i e f 

Ui tvoerende Amptenaar 

uitamp@sinoos.co.za 

(vanaf p. 3) 
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sionele toestand. Stormagtige 

weer vir wanneer jy kwaad is, 

sonnig vir wanneer jy gelukkig 

voel, terwyl reën die vrystel 

van ’n emosie beteken. 

9. Jy het nie geleer vir ’n 

eksamen nie 

Daar is ook variasies van 

hierdie droom waar jy laat is 

of dat die deur van die 

eksamenlokaal gesluit is. Die 

oorheersende emosie in 

hierdie droom is angstigheid. 

Jy voel dalk dat jy nie die 

standaarde volhou wat aan 

jou gestel word nie. 

10. Jy is kaal en hardloop in 

die straat af 

Iets verhinder jou moontlik om 

die mens te wees wat jy wil 

en kan wees. Of mense het ’n 

kant van jou gesien wat jy nie 

graag wou wys nie. Nou is jy 

bekommerd oor wat hulle van 

jou dink. 

11. Jy droom van iemand 

wat dood is 

’n Baie algemene droom is 

dié oor mense wat dood is. Jy 

droom dit kort na die dood en 

selfs jare daarna. Dikwels is 

die oorledene nog jonk en 

gesond in die droom. Jy wil 

baie graag glo dat die 

oorledene deur die droom ’n 

laaste boodskap bring, maar 

dit is ook ’n manier waarop jy 

afskeid neem, berusting vind 

of onafgehandelde sake met 

die oorledene hanteer. 

12. Jy is weer ŉ kind 

As jy droom jy is weer ŉ kind 

mag dit dalk beteken dat jy 

jouself huidiglik in ŉ nuwe 

situasie bevind wat jy sukkel 

om te hanteer. As dit ŉ posi-

tiewe droom is, kan dit dui dat 

jy opgewonde is oor die nuwe 

geleenthede of situasies op 

jou pad. 

13. Jy word aangeval of 

gejaag 

Dit kan beteken dat jy onder 

baie stres is 

14. Jy kry seer of sterf 

Dit kan beteken dat iets in jou 

lewe besig is om te verwelk of 

“dood te gaan”, soos ŉ ver-

houding of ŉ persoonlike ei-

enskap/gewoonte 

15. Probleme met jou motor 

Jou lewe voel waarskynlik 

buite beheer 

16. Laat vir ŉ bus, vliegtuig, 

trein 

Dis dalk jou onderbewuste se 

manier om te sê: “Ek is nie 

deel van wat gebeur nie. Ek is 

besig om die geleentheid mis 

te loop.” 

17. Goed wil nie ordentlik 

werk nie 

Iets in jou liggaam werk dalk 

nie meer so goed nie, of jy is 

besig om voeling met iets of 

iemand te verloor. 

18. Jy verloor iets waarde-

vols 

Dit kan beteken dat jy bang is 

jy verloor iets wat kosbaar is 

vir jou. Dit kan ook jou 

onderbewussyn se manier 

wees om een of ander vorm 

van verlies te verwerk. 

19. Jy kan vlieg 

Jy is opgewonde oor die lewe 

en weet dat jy baie potensiaal 

het om groot hoogtes te 

bereik. Jy voel vry om goeie 

keuses te maak en kan 

jouself wees. 

20. Jou tande breek of val 

uit 

Jy het baie angs en bekom-

mernis in jou lewe wat uitge-

sorteer moet word 

Al hierdie moontlike be-

tekenisse is natuurlik subjek-

tief en jy moet van dit maar 

met ŉ knippie sout neem. 

Kanse is goed dat jy bv. ŉ 

nagmerrie sal beleef as jy na 

ŉ klomp rillers voor slaaptyd 

gekyk het of dat jy sal droom 

jy is terug in die skool as jy 

bv. oor jou skooldae die dag 

gepraat het en staaltjies vertel 

het. Sou jy herhalend ŉ 

droom kry wat jou erg ontstel 

is dit dalk ŉ goeie idee 

(vanaf  p.12) 

13 



 

Drome en wat dit 
moontlik kan beteken 

Elke mens droom 3 tot 6 keer 

per nag, almal kan net nie hul 

drome onthou nie. Alhoewel 

dit partykeer voel asof ‘n 

droom lank aangehou het, het 

studies bepaal dat drome ge-

woonlik so tussen 5 en 20 

min-ute duur. 

Presies hoekom mense 

droom is niemand seker nie 

en oor die uitleg daarvan is 

daar baie teorieë. Hier is 20 

van die algemeenste drome 

en moontlike betekenisse 

daarvan. 

1. Slange 

ensy jy  slangliefhebber is, val 

drome oor slange gewoonlik 

in die nagmerrie kategorie. Dit 

kan beteken dat jy bang is vir 

mislukking of bang is dat jy 

iets waardevol kan verloor. 

Slange kan ook ŉ aanduiding 

wees dat jy mense in jou lewe 

het wat jy nie vertrou nie en 

dat jy bang is vir die invloed 

wat hulle op jou lewe het. 

2. Jy droom jy val 

As jy droom jy val kan dit be-

teken dat jy voel jy is besig 

om beheer te verloor in jou 

lewe. Dit kan ook beteken dat 

jy met ŉ groot probleem suk-

kel wat jy nie weet hoe om op 

te los nie. Mense wat hul-

peloos voel oor ŉ verandering 

in hul lewens waaroor hulle 

geen beheer het nie, bv. af-

betalings by die werk, sal baie 

keer droom hulle val. 

3. Jou man/kêrel verkul jou 

of jy verneuk hom 

As jy droom dat jy jou ander 

helfte verneuk, mag dit wees 

dat jy iets in jou wakker 

wêreld gedoen het waaroor jy 

skaam voel, maar dit kan ook 

dui op impulsiewe keuses of 

dat jy bloot net ŉ ander opinie 

as jou wederhelfte het oor ŉ 

saak en nou droom jy, jy 

verneuk hom. 

As jy droom hy verneuk jou, 

weet net die arme man is on-

skuldig in die wakker wêreld. 

So ŉ droom dui eerder op 

keuses wat jy gemaak het wat 

slegte gevolge kan dra. Jy 

sukkel dalk met iets wat van 

jou by die werk verwag word 

wat direk indruis teen jou be-

ginsels of integriteit. 

Sou jy so iets droom nadat 

julle ŉ argument gehad het, 

kan die droom simbolies 

wees van jou emosies. Jy 

dink dalk jou lewensmaat gee 

te min aandag aan jou en te 

veel aandag aan sy werk, 

vriende of stokperdjies. 

4. Droom oor jou eks 

As jou eks skielik in jou 

drome verskyn, kan dit wees 

dat jy sukkel om ŉ slegte ge-

woonte af te leer of dat jy 

probeer om die een of ander 

fout of mislukking in jou wak-

ker wêreld te hanteer. 

5. Familie byeenkoms 

As jy skielik droom die hele 

familie sak op jou toe, van jou 

ooms tot by jou kleinniggies, 

kan dit wees dat jy ŉ bel-

angrike besluit in jou wakker 

wêreld moet neem of dat jy 

oorweeg om dit te neem en 

nou al die voor en nadele 

opweeg. 

6. Water 

Dit is dikwels ’n simbool van 

emosie en die vloei van ener-

gie. Vroue wat menstrueer, 

droom ook baie van water. 

Dis ’n voorbeeld daarvan dat 

drome uitbeeld wat in ’n spe-

sifieke stadium in jou lyf 

gebeur. 

7. Babas en kinders 

’n Baba of kind kan ’n nuwe 

ontwikkeling in jou lewe of 

persoonlikheid uitbeeld. Dit 

kan ook ’n simbool wees van 

onvolwasse aspekte van jou 

persoonlikheid wat nodig het 

om te groei. 

8. Weerstoestande 

E n i g e  d u i d e l i k e  w e -

erstoestande in ’n droom is ’n 

teken van jou huidige emo-

(gaan aan op p. 13) 
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Ons bedryf steeds die 3 projekte nl. Kerk-

planting,  Leier-skapsopleiding en Bybelver-

spreiding. Ek reis gereeld elke kwartaal 

soontoe om die projekte op dreef te hou – en 

ook nuwe uitbreidings te loods. Ek reis DV 

vroeg Augustus weer. 

Die Kerkplantingprojek is nou 10 jaar oud 

en vorder steeds. Ons lei voltydse spanne 

van 5 lede elk op en stuur hulle in samewerk-

ing met bestaande kerke na gebiede waar 

daar nog min of geen kerke is nie. Baie lew-

ens is aangeraak. 

Elke span dien 4 jaar – eers vir ses-maande 

proeftyd en dan vir drie-en-half jaar. Sover het 

6 spanne al hulle taak voltooi en tans is daar 

3 aktiewe spanne. Volgens ons doelwitte 

poog ons om 150 nuwe gemeentes in elke 

gebied te vestig. Behalwe die soewereiniteit 

van God speel die geografie, geletterdheid en 

tipe godsdienste ook ‘n rol in die uitkoms. Die 

vele klein dorpies met die familie- en sosiale 

bande binne reikafstand van mekaar tel groot-

liks in ons guns. 

Dit was onlangs dus baie verblydend om by 

die een noordelike sinode se moderator waar 

ons werk te hoor dat die getal kerke in hulle 

gebied van 93 tot 247 gegroei het. Soortge-

lyke groei vind ook in van die ander gebiede 

plaas.  

In nuwe gemeentes kies ons ook lekeleiers 

wie ons met opleidingsmateriaal plaaslik 

oplei.  

Dis goed om uiteindelik die groei te sien maar 

dit verg baie insette. Die foto hierbo toon twee 

noordelike spanne wat in Junie afgeneem is 

by die Bybels wat hulle veld toe neem. 

Belangrike nuus is die nuwe span wat ons 

voorberei vir die verre suide - dis heeltemal 

buite ons effense huidige gemaksone en nor-

male aktiwiteite en verg ontsettend meer in-

sette, tyd, moeite, fondse) as voorheen. Ons 

soek ook hier die nodige gebed asb! 

In die Leierskapsprojek bied ons die kronol-

ogiese Bybel- en evangelisasiekursus oor die 

laaste 20 jaar aan – dit het met ‘n klein 

groepie van 5 deeltydse lekeleraars in die 

noorde begin.  

Deesdae bedien ons 8 groepe bestaande uit 

175 studente. Dit sluit die jaarlikse seminaar 

vir studente in wat as lekeleraars by ‘n kerk-

sentrum opleiding kry. Ons medewerker, Fidy 

reis gereeld na die verskillende plekke vir 

opleiding en ek sluit by hom aan soos tyd dit 

toelaat.  

Bybelverspreiding: Bybels is noodsaaklik vir 

gebiede waar ons gemeentes plant en leiers 

oplei. Dus beywer ons ons om fondse te vind. 

Vir ses jaar was ons gelukkig om Bybels in 

Rusland te kon druk en het ons sewe 

suksesvolle projekte geloods om elke keer 

(vanaf p. 4) 

(gaan aan op p. 6) 
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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 (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

5,000 Bybels te kon bekom.  In November 

2017 het ons 784 Byblels by die 

Bybelgenootskap gekoop. Ons het toe nog 

110 Bybels gekort om die vorige projek te 

voltooi. Onlangse donasies in April het gehelp 

dat ons nou ‘n nuwe projek, “Projek 5000-8” 

vir die volgende 5,000 Bybels kon begin. Ons 

het in Mei 1,540 nuwe Bybels gekoop. Groot 

deel daarvan is op die foto.  

Minus die bg. 110 Bybels beteken dit dat ons 

nou 1,430 Bybels vir die nuwe projek versprei 

het. Teen R50 per Bybel kort ons R187,500 

vir die uitstaande 3,570 Bybels om die nuwe 

projek te voltooi. Vir skenkings  moet u asb. 

by onderstaande rekening inbetaal. Gebuik u 

naam en “Vir Bybels” as verwysing.  

Rowers het ons een nag groot laat skrik – 

nogal op 16 Junie wat die datum is toe ons in 

1996 in Madagaskar aangekom het.  Op ‘n 

minibus-taxi deurnagrit van die noorde na An-

tananarivo het ons in ‘n hinderlaag beland.  

Sowat sewe gewapende rowers het ‘n vuur 

regoor die pad gemaak en ons ingewag. Die 

vuur was redelik uitgebrand toe ons daar kom 

maar die jong drywer moes stadiger ry 

om te sien wat aangaan. Toe hy die rowers 

sien het hy dadelik deurgejaag.  

By die eerste groot dorp 30 km verder het ons 

en die ander taxi direk agter ons gestop. 

Daardie passasiers vertel toe hoe hulle voer-

tuig raakgeskiet is maar niemand is dood of 

gewond nie. Hulle drywer het ook deurgejaag.  

Die foto toon mense wat na die voorruit kyk 

wat stukkend geskiet is. 

Die volgende dag in die nuus hoor ons van ‘n 

ander aanval in die weste waar die drywer 

doodgeskiet is. Kort daarna was daar ook ‘n 

aanval verder noord vanwaar ons insident 

was. Laasjaar is ek helder oordag op straat in 

die stad van ‘n nuwe kamera beroof – met fo-

tos wat ek nog nie kon bewaar het nie! My 

seerkry in ‘n taxi-ongeluk ‘n paar jaar terug op 

so deurnagrit was erger. Wat maak ons in 

(vanaf p. 5) 

(gaan aan op p. 8) 
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Leef jou godsdiens met 
vreugde uit, dra die vrugte 
wat God vra, en leer ander 
om te droom oor 'n werklike 
lewe saam met God. Vertel 
daardie vriend van die leë 
graf, sodat hy ook kan vlieg. 
Leer jou maat om vir God in 
die toekoms te wag, dat God 
in die toekoms wag, en dan 
kan hy/sy ook daarheen vlieg. 
Of, raak betrokke by hulle hier 
rondom ons, en laat hierdie 
gemeente ook leef. 

Natuurlik, broers en susters, 
is ons nie almal vyebome nie, 
juis daarom verwag God nie 
van ons almal om vye te dra 
nie. Maar Hy verwag van ons 
om vrugte te dra. Dit is nie 
altyd maklik nie, en God weet 
dit, juis daarom het Hy vir ons 
gesê dat enigiets moontlik is 
vir iemand wat glo. 

Wat beteken dit om te glo? 
Kom ons praat miskien vir 'n 
slag weer kortliks hieroor. Om 
te glo beteken nie dat jy die 
kerk moet aanhang nie, maar 
dat jy God met jou hele hart 
en menswees moet aanhang. 
Glo in God. Waag dit om te 
glo dat God onder alle om-
standighede en in elke 
situasie, elke oomblik vir jou 
die regte ding sal laat doen 
en sal gee. 

Dit, broers en susters, meen 
ek is die konteks waarbinne 
ons Jesus se woorde van 
Matteus 21:21 moet verstaan: 
‘as julle geloof het, en nie 
twyfel nie, sal dit gebeur’. Die 
Here sê hier dat ons moet 
vlieg, dat ons ver van gister 
se skuld af sal sweef, hoog 
bo vandag en môre se vrese 
sal vlieg. Hy wil ons bevry van 
vrese, skuld, sonde en dood. 
Dit is die berge wat Hy uit ons 
pad gehaal het. Dit is die 
beloftes wat Hy sal verhoor, 
die vrugte wat Hy sal gee. 

Droom ons nog, broers en 
susters? Droom u nog oor u 
verhouding met u lewens-
maat, dat dit kan wees en 
word wat u weet dit kan en 
moet wees? Droom u nog oor 
hoe u en u kind rustig kan sit 
en praat oor die dinge wat 
saak maak? Droom u nog oor 
'n lewe waar u en ek werklik 
godvrugtige, sonder maar net 
die skyn, voor God en saam 
met God leef? 

Droom u nog oor die ge-
meente waaraan u behoort? 
Dat die kerkraad vir 'n keer 
weer volledig sal wees? Dat 
die gemeente werklik vir 
almal 'n geestelike tuiste, 
geestelike hawe sal wees? 
Dat u kind in die kategese 
werklik die kennis sal opdoen 
om God nie alleen te ken nie, 
maar met sy/haar hele lewe 
te vertrou? 

Hierdie is die berge, broers 
en susters, wat God wil hê 
ons in die see moet werp. Die 
struikelblokke wat ons uit die 
pad moet haal om werklik 
godvrugtig voor God te lewe. 
Dit alles begin by drome. Dat 
ons weer sal droom oor wat 
moontlik is, en dit dan sal 
doen. 

Hoekom lê so baie van ons 
drome aan skerwe? Is dit nie 
omdat ons soms net droom 
en dan net daar ophou nie? 
Droom, sê God, maar doen 
ook. Leef die geloof. Doen in 
die geloof. Vertrou God in die 
geloof. Waag in die geloof. 

Dan sal ons sien dat wat vir 
ons onmoontlik lyk, vir God 
moontlik is. Dat enigiets vir 
iemand wat glo, moontlik is. 
Glo u dit? God nooi u 
vanoggend uit om dit te doen, 
of te begin doen. Om ons eie 
vlerke te begin maak, en hulle 
uit te probeer. Wie weet waar 
ons dan sal eindig.  
Amen 

  http://www.nhka.org/index.php/

so-aanbid-ons-11/preke/75-
bybelse-dagboek/dagstukkies/
november/741-matteus-2112-22-
geloof-beteken-ook-die-moed-om-
te-droom.html 

 

(vanaf p.10) 
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Jesus was kwaad vir die 
boom nie, maar vir alles 
waarvan die boom 'n teken 
was: lou, selftevrede en hoog-
moedige gelowiges wat vol 
skyn is, maar niks in die 
geloof doen nie. Want God, 
broers en susters, hou nie 
van skyngodsdiens waarin 
daar geen opregte werke is 
nie. 

Presies dieselfde soort 
godsdiens wat Hy in sy tyd op 
aarde aangetref het, nogal 
van die dominees, die 
godsdienstige leiers, van 
daardie tyd. Hy en sy vol-
gelinge is gekritiseer omdat 
hulle op die verkeerde tyd, 
sonder gewaste hande, geëet 
het, omdat Hy sogenaamd die 
verkeerde mense op ver-
keerde plekke (buite die 
tempel) vergewe het. Omdat 
Hy nie met die regte mense 
gemeng het nie, omdat Hy 'n 
slegte invloed op vrouens en 
kinders gehad het. 

En elke keer wanneer Jesus 
mense van hulle sonde of 
omstandighede bevry het, het 
die Fariseërs probeer om 
hulle in hulle ou vorm 
godsdiens of ou omstan-
dighede terug te druk. Met 
ander woorde: elke keer wat 
'n dapper mens probeer vlieg 
het, was hulle daar om te sê 

dit is onmoontlik. 

Hans Babblinger, broers en 
susters, het ook geweet hoe 
dit voel om altyd ontmoedig te 
word. Sy eie gemeenskap 
was so beïndruk met sy pres-
tasie dat hulle graag wou hê 
dat die koning en biskop 
moes sien waartoe een van 
hulle dorpie se inwoners in 
staat was. Hulle het een ver-
soek gehad: omdat hulle wou 
hê baie mense moes kon sien 
hoe hy kan vlieg, daarom 
moes hy sommer buite die 
dorp van 'n hoogte afspring. 

Arme Hans het nie geweet 
dat daar geen opwaartse 
strome was waarvan hy toe 
eventueel gespring het nie, 
en het soos 'n klip in 'n rivier 
geval. Die volgende Sondag 
het die biskop 'n baie sterk 
boodskap gelewer met die te-
ma: ‘Die mens is nie 
veronderstel om te vlieg nie’. 
Hans het hom geglo en sy 
vlerke vir ewig gebêre. Hy is 
kort daarna dood — 'n ge-
broke man wie se drome aan 
skerwe gelê het. 

Daardie kerk was natuurlik 
nie die eerste en laaste wat 
mense se drome vernietig het 
nie. Inteendeel — ek dink 
soms dat die kerk presies 
weet wat om aan mense te sê 
wat hulle nie mag, of moet 
doen nie. Dit is hoe dit in Je-
sus se tyd was, hoe dit in 
Hans Babblinger se tyd was, 

en hoe dit soms vandag nog 
is. 

Dit is maklik, broers en sus-
ters, om vinger te wys en te 
sê: ‘kyk wat doen julle!’. Dit 
mag en dat mag nie. Vir 'n 
godvrugtige lewe voor God, 
broers en susters, vir 'n geloof 
wat wil lewe, wat wil droom, 
wat wil waag, is dit egter nie 
genoeg nie. 

Miskien moet almal van ons, 
ook ek, vir 'n slag eers weer 
in die spieël gaan kyk, Veral 
hier so aan die begin van die 
jaar. Het u en ek al ooit 
probeer om vir iemand vlerke 
te gee? Het ons al ooit 
probeer om iemand wat ge-
bonde is, vry te maak? Is 
daar nie iewers dalk iemand 
wat my te na gekom het wat 
ek moet vergewe nie? Wat 
van jou kollega wat godsdiens 
maar net in sy vorm nalewe, 
met geen hart daar in nie? 
Wat bang is vir die dood? Of 
jou familielid wat nog steeds 
die mislukkings van lank 
gelede agter hom aansleep? 
Of dalk het jy 'n vriend of 'n 
vriendin wat in die greep van 
allerhande onnodige vrese is? 
Droom ons nog oor die ge-
meente waaraan ons behoort, 
oor wat ons hier werklik vir 
ander kan beteken? 

Vergewe so iemand, en gee 
hom vlerke om mee te vlieg. 

(vanaf p. 9) 

(gaan aan op p. 11) 
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DIE GROOTSTE VAN ALLE 

GESKENKE . 
 

Omdat G o d my liefhet, raak hy nie 
ongeduldig met my nie. Omdat G o d my 

liefhet, hou Hy ook nie boek van my 
oortredinge wat Hy vergeef het nie. Hy 

vergeet daarvan. 

Omdat G o d my liefhet, se Hy nooit daar 
is nie meer hoop vir my nie. Hy werk 

eerder geduldig met my, en dissiplineer 
my op so ‘n wyse dat dit vir my moeilik is 

om te begryp hoe diep Hy oor my besorg 
is. 

Omdat G o d my liefhet, laat Hy my nooit 

in die steek nie, al doen baie van my beste 
vriende dit. 

Omdat G o d my liefhet, ondersteun Hy 
my wanneer ek ‘n punt van wanhoop bereik; 
as ek myself sien soos ek regtig is – en dit 

dan vergelyk met sy geregtigheid, sy 
heiligheid, skoonheid en liefde. 

Dit is in sulke oomblikke dat ek werklik 
kan glo dat G o d my liefhet. Jy, die 

grootste van alle geskenke, is G o d se 

volmaakte liefde. 
 

Gebaseer op 1 Korintiers 13: 4 – 8. 

https://www.smulweb.nl/blog/suid-
afrika/7672/suid-afrikaanse-gedigte-en-

wyshede-deel-2 
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Mount Amanzi  Vakansie  

 Akkommodasie 

 Baie ruim 5 bed Chalet te huur 
vir 

die week van 14/12 tot 21/12 
2018 vir 

slegs R8500 onderhandelbaar. 

Normale prys per eenheid vir die 
s p e s i f i e k e  w e e k  i s 
R11390.00  Die Oord is ge-
durende die spesifieke week 
reeds ten volle uitverhuur, maar 
hier is u kans om dit  ’n werk-
likheid te maak. 

 Mount Amanzi is geleë naby aan 
Hartbeespoortdam, teenaan die 
rivier. (as die dam vol is en die 
sluise word oopgemaak is dit ’n 
pragtige gesig en ondervinding 
om so baie water in boë te sien 
ontsnap en af te spoel in die rivier 
in). 

 Die atmosfeer gedurende die 
week is baie ontspannend en am-
per feestelik. Die oord bied warm 
en koue swembaddens, tennis-
bane, braai fasiliteite, stap roetes 
asook ’n week program vir ver-
maak.  

Kontak Sue by 082 447 2813 



 

Geloof beteken ook 

die moed om te droom 

Matteus 21:12-22 

Broers en susters in onse Here 
Jesus Christus:  
Daar was eendag 'n man met 

die naam Hans Babblinger 

(en hierdie verhaal word vir 
waar vertel), wat graag wou 
vlieg. Hy het egter 'n groot prob-
leem gehad, want sien, Hans 
het in die 16 de eeu geleef. 
Daar was toe nog nie helikop-
ters, vliegtuie of sweeftuie nie. 
Hans was dus 'n dromer wat sy 

tyd ver vooruit was. 

Hans se beroep was die maak 
van kunsledemate. Die dokters 
van daardie tyd het baie mak-
liker as vandag se medici lede-
mate geamputeer, natuurlik 
omdat hulle nie oor die middele 
en tegnieke beskik het wat 
vandag vir ons doodgewoon 

(gaan aan op p.. 9) 

Madagaskar? Na ons ontdek 

het wat Christus in Matt 24:14 

gesê dat Hy eers sal teru-

gkeer as die sendingtaak 

voltooi is en ons ook van 

nood in Madagaskar gehoor 

het is ons soontoe. Ons kan 

nie ons deel alleen doen nie 

en het ook besef dat die Here 

meer vennote wil betrek. Dus 

het ons die versoek gerig of 

mense en gemeentes nie 

saam hande wil vat nie - en 

was baie bly oor diegene wat 

na vore gekom het. So kon 

die werk begin – en so het dit 

gegroei. Met die oog op be-

trokkenheid deur alle chris-

tene het die bekende Dr. Os-

wald Smith gesê as jy nie self 

sendingveld toe kan gaan nie 

moet jy iemand in jou plek 

stuur. Die Here sien die steun 

van sulke vennote as ewe 

geldig  - want Hy belowe dat 

hulle wat Evangeliedienaars 

bystaan dieselfde loon gaan 

ontvang (1 Sam. 30:24 asook 

Mat. 10:40-42). 

Weens die uitbreidings asook 

inflasie rig ons graag weer ‘n 

versoek vir nuwe vennote om 

betrokke te raak sodat die 

werk kan voortgaan. Groot 

dankie aan diegene wat 

aanpassings gemaak het. Dis 

veral maandelikse geldelike 

steun wat ons benodig – selfs 

kleiner bedrae. Jesus leer dat 

weduweepennings baie tel. 

Sonder nuwe vennote sal ons 

van die projekte wat almal 

tans vorder moet afskaal of 

staak. Of ons sal weer moet 

trek na ‘n ander huurhuis of 

woonstel – dit sal die 3de 

keer in drie jaar wees. Altwee 

opsies is yslike ontwrigtings. 

Maar met nuwe steun sal ons 

- en dus julle as vennote –  

ons deel kan doen om die 

sendingtaak te help voltooi. 

Vir nuwe en bestaande ven-

note wat die nodige reëlings 

wil tref gee ons inligting hi-

eronder van die rekening wat 

ons stuurgemeente, Vishoek 

NG Kerk vir die werk geopen 

het. 

Saam in Sy diens, 

Wolf en Wenda Cilliers. 

Bankbesonderhede: “Cilliers 

Uitreik Fonds” - Spaarrekening nr: 

916 441 1558 by ABSA Bank, 

Vishoek (takkode: 632-005).        

Onthou asb. u naam as ver-

wysing. 

(vanaf p. 6) 
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vanselfsprekend is nie. Hans 
het dus baie werk gehad, en so 
tussendeur besluit om iets 
daadwerkliks aan sy droom te 

doen om te kan vlieg. 

Hy het al sy kundigheid gebruik 
om vir hom vlerke te bou, en 
toe hy klaar was het hy en sy 
vriende na die Alpe gegaan om 
sy vlerke te toets. Daar was 
heelwat opwaartse lugstrome 
wat hom sou help, al het hy dit 
nie geweet nie. Hy het toe 
gespring, en al het hy nou nie 
opgestyg en gevlieg nie, het hy 
tog op so manier veilig na die 
grond gesweef dat jy amper kon 
sê hy het gevlieg. Hans was bly, 
sy vriende het hom toegejuig en 
God, broers en susters, en dit is 
'n persoonlike mening, was ook 

in sy hart bly. 

Hoekom sê ek so? Omdat ek 
doodeenvoudig glo, broers en 
susters, dat wanneer ons 
drome droom, dit probeer, en dit 
werk, God daaroor verheug is. 
Verheug is omdat ons die 
talente en vermoëns wat Hy 
ons gegee het, gebruik, 
daarmee waag, en dan ook 

sukses bereik. 

Waar ons baie voorbeelde van 
het in die Bybel. Tagtigjarige 
skaapwagters durf nie gewoon-
lik magtige farao's aan nie. Mo-
ses het dit egter gedoen, en 
geslaag. Net so min as wat jong 
skaapwagtertjies gesoute 
soldate aandurf. Dawid het eg-
ter gedroom en gewaag, en 

geslaag. En ek meen tog ons 
kan byvoeg: en God was daa-

roor verheug. 

Want God, broers en susters, 
maak dit wat vir ons onmoontlik 
lyk, moontlik. En juis daarom is 
dit vir God onaanvaarbaar, ek 
wil amper sê, maak dit God 
hartseer, as mense onnodig 
beperk word of nie uitleef waar-
toe hulle werklik in staat is nie. 
Dit is die boodskap wat die vye-
boom wat nie vrugte wou dra 
nie en die berg wat in die see 

kan beland. 

Jesus en sy dissipels was op 
pad vanaf Betanië na Jerusa-
lem. Hy was honger, en daa-
rom, toe hy 'n vyeboom langs 
die pad sien staan, het Hy na 
die boom gegaan om vye daar-
van te pluk. Ons moet onthou 
dat vyebome in Palestina nie 
soos ons meeste vrugtebome 
eers blare in die lente gery het 
en dat die vrugte daarna 
verskyn het nie, maar dat van 
die vyebome in Palestina se 
blare en vrugte gelyktydig 
verskyn het. Daarom, omdat die 
boom blare aangehad het, het 
Jesus verwag dat daar ook 

vrugte aan sou wees. 

Daar was egter geen vye aan 
die boom nie. Die boom het dus 
die skyn van vrugte, vrugbaar-
heid gehad, maar was dit in 
werklikheid nie. Ek is seker dat 
die boom Jesus onmiddellik laat 
dink het aan sy besoek aan die 
tempel die dag vantevore. Die 
tempel waar daar 'n skyn van 
vrugte, skyn van opregte 

godsdiens was, maar waar al-
les net formaliteite, uiter-
likhede, vormgodsdiens was. 
Baie handelinge, maar han-
delinge wat niks maar niks te 
make gehad het met geloof in 
en diens aan God nie. Daa-
rom, sien ons, vervloek Jesus 
die boom. 

Die dissipels, sien ons, was 
verbaas oor Jesus se 
optrede, en Hom gevra 
hoekom Hy dit gedoen het. 
Hy het hulle só geantwoord: 
‘Voorwaar, Ek sê vir julle: as 
julle geloof het, en nie twyfel 
nie, sal julle nie alleen doen 
wat met hierdie vyeboom 
gebeur het nie; maar al sê 
julle ook vir hierdie berg: Hef 
jou op en werp jou in die see 
— dit sal gebeur’. 

Die Bybel sê nie iets hier van 
drome en vlerke nie, broers 
en susters, maar as ons mooi 
daaroor dink, sal ons raaksien 
dat Jesus hier met die Bab-
blingers, die dromers van die 
wêreld praat, en ons almal 
aanmoedig, uitnooi, om ons 
vlerke vir 'n slag te toets. 

Jesus was honger en het 
gaan staan by 'n boom wat 
gelyk het soos een wat vrugte 
dra. Maar die werklikheid van 
die belofte, die beeld na buite, 
het nie met die belofte 
ooreengekom nie — dit was 
alles net skyn. Ek meen nie 

(vanaf p.8) 

(gaan aan op p. 10) 
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