
 

LIEF EN LEED 
 Martso Strydom is onlangs oorlede. Die 

viering van haar lewe het Donderdag 08 
November plaas gevind. Dink asseblief 
in jul gebede aan haar kinders en 
kleinkinders.  

Ontvang hiermee 'n blyk van waardering 
ons ons Ma, Mev Martso Strydom om ons 
dank en waardering te betuig vir al die jare 
wat sy 'n warm, geestelike tuiste by julle kon 
ervaar. Sy het altyd met soveel lof gepraat 
van 'haar' gemeente, waar sy as ouderling, 
kollektant en lidmaat gedien het, Baie 
dankie vir al die wonderlike eredienste en 
Bybel studies wat sy in die kerk - sowel as 
later jare in Rusoord - kon bywoon en aan 
meedoen. Sy het groot waardering gehad 
vir die dienswerk van Ds. Gideon en Ds. 
Petro du Toit. Met liefde en dank Marthi van 
der Walt, ook namens haar ander kinders 
Vera von Wielligh, Santie Landman en 
Frans Cloete  

 Ons bid vir al die verswakte en siek 
lidmate asook die wat in ons 
gemeenskap bly al is hulle nie lidmate 
nie. Mag God elkeen van hulle met sy 
liefde omvou en hulle die hoop en 
vreugde sal beleef dat wonderwerke nog 
plaasvind deur ons Drie-enige God die 
Vader, Seun en Heilige Gees vir Hom is 
niks onmoontlik nie. 

 Mike Grobler het ‘n heup vervanging 
ondergaan. Bid asb. vir hom en Sus.  

 Jo Roux was in Unitas se Kardiologiese 
ICU opgeneem. Bid asseblief vir haar.  

 Ons bid ook vir Hannetjie Kritzinger se 
herstel.  

 Dit gaan baie beter met Jannie, Andy en 
Miems se skoonseun al is steeds in 
Milpark. Hy het bygekom uit die sedasie 
uit en praat en maak grappies. Daar is ‘n 
groot moontlikheid dat hy binnekort 
oorgeplaas sal kan word na ‘n hospitaal 
in Pretoria. Ons is saam met hulle 
dankbaar en loof God vir sy genade.  

 Ons dink ook in ons gebede aan Hester 
Janse van Vuuren wat ook onlangs ‘n 
operasie ondergaan het.  

 Geseënde Kerswense aan elke lidmaat, 
mag elkeen die voorreg hê om hierdie 
tyd saam met geliefdes te vier, mag die 
Here elkeen wat alleen deur hierdie tyd 
gaan, se hand neem en binne 
gemeenskap samesyn skep. 

 Mag elkeen wat reis oor hierdie tydperk 
veilig terugkom, met geen skade aan 
persoon en eiendom. 

 Beste wense aan elkeen vir die nuwe 
jaar wat voorlê. 2019 s voor die deur. 
Mag elkeen die nuwe jaar se doelwitte 
met geesdrif en liefde aanpak. 

 Aan elkeen wat iemand verloor het of 
wat ‘n hartseer herinnering bygekry het 
in 2018. Mag die emosie ‘n rustige 
plekkie in u hart vind omring met hoop 
en liefde 

 

ONTHOU AL DIE BELANGRIKE DATUMS 
OOR HIERDIE TYD! 

Onthou die naaste langs jou en bo alles 
wees dankbaar en vier die grootste geskenk 
wat ons God ons kon gee—Sy eie Seun—
die Jesus Christus! 
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GOD VERSTEUR ONS RUS 
Jona voer ‘n rustige bestaan as 
priester in Jerusalem totdat God vir 
hom ‘n besondere opdrag gee. Hy 
moet hulle aartsvyand in Nineve 
gaan bekeer! 

Daarvoor sien Jona beslis nie kans 
nie! Dit is eintlik stilisties mooi om 
te sien hoe die skrywer die 
woordjie “af” gebruik om Jona se 
vlug weg van God af uit te druk. Hy 
gaan af na Tarsus en op die skip 
gaan hy af na die ruim waar hy ook 
later aan die slaap raak. “Gooi my 
in die see”, is sy antwoord aan die 
matrose as oplossing om die storm 
op die see te laat bedaar. So pro-
testeer hy teen die opdrag om na 
Nineve  toe te gaan dat hy by im-
plikasie sê: “Ek sal hiervoor sterf 
maar dit gaan ek nie doen nie.” 

God het egter ‘n plan met Jona en 
al is sy kind ongehoorsaam sal Hy 
met hom werk totdat hy besef hy is 
nie op die regte plek nie. Ons het 
almal ‘n roeping van God gekry, 
maar presies wat dit is wat ons 
roeping is, is nie altyd met die 
eerste oogopslag duidelik nie. Vra 
jouself af wat die goed in jou lewe 
is waarvandaan jy wil wegvlug. Ek 

wil wegvlug van die konflik in die 
land, vlug van politieke leiers wat 
nie die regte dinge reg doen nie. 
Ek wil ook wegvlug van korrupsie 
en van morele verval en die tra-
giese gevolge van afhanklikheid. 
Daar is ook nog die mense wat 
met plakkate staan by robotte wat 
my grief en die gedurige invloed 
van Islam wat my wil verlam – ver-
al ekstremiste. Dit help nie om te 
vlug nie, ons is in hierdie tyd op 
hierdie plek geroep om God se kin-
ders te wees. Dit help nie ek sê dat 
ek in ‘n ander land, met ander 
mense vir ander probleme kans 
sien nie. Elke tyd het sy unieke 
uitdagings en eise wat ons met 
geloof en gehoorsaamheid moet 
aandurf. 

Jona vlug deur sy eie bestemming 
te wil bepaal. Tarsus eerder as Ni-
neve. Maar wie roep vir wie? Is dit 
nie ons verantwoordelikheid om na 
God se stem te luister nie of wil 
ons maar hê God moet óns dien, 
óns agendas laat slaag? 

Jona vlug deur te slaap. Soms wil 
‘n mens ‘n kombers oor jou kop 
trek en wegkom van alles en almal. 
Dit bly maar ‘n ontkenning van die 

(gaan aan op p. 2) 
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KERSWENSE VANUIT ONS SINODEHUIS 

Johannes se Kersfees-evan-gelie: 

In die begin was die Woord daar, en die 
Woord was by God, en die Woord was self 
God. (1:1) 

Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het 
sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar 
aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat 
in Hom glo, het Hy die reg ge-gee om kinders 
van God te word. Hulle is dit nie van nature 
nie… God is hulle Vader. (1:11 – 13) 

Johannes het hulle geantwoord: … "Hy moet 
meer word en ek minder." (3:30) 

"Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe 
kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in 
My glo, sal nooit weer dors kry nie." (6:35) 

"Julle noem My julle Leermeester en Here, en 
julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle 
Here en julle Leermeester is, dan julle voete 
gewas het, behoort julle ook mekaar se voete 
te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en 

soos Ek vir julle gedoen het, behoort julle 

ook te doen." (13:13 – 15) 

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy 
gesê: "Dit is volbring!" (19:30) 

"Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur 
het, stuur Ek julle ook." (20:21) 

Francois Retief   

GEMEENTES 

Cornelis Oberholster is aan Pierre van Ryne-
veld gekoppel as kapelaan. 

Proponent Roedolf Botha is as leraar beroep 
na Pretoria-Oosterlig. 

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog 
oor HOOP. 

Dit behels: 

(gaan aan op p. 3) 

werklikheid en gee nie ‘n 
oplossing nie. Om die werk-
likheid, om die bul by die ho-
rings te pak en te worstel met 
geloof totdat die oplossing 
deurbreek, is dalk ‘n uitweg. 

Jona vlug in stilstuipe. Die 
kaptein maak hom wakker uit 
sy slaap: 

”Hoekom bid jy nie tot jou 
God sodat ons uit die storm 
gered word nie?” Die ergste is 

om te vlug in mooi woorde, 
wie is jy nou eintlik?: “Ek is ‘n 
Hebreër, ek dien die God wat 
die see en vasteland gemaak 
het.” Hy dien nie die Here nie, 
Hy vlug van sy God weg! Om 
in iemand se nood te reageer 
met: “Ek bid vir jou, mag die 
Here jou seën”, is dalk empa-
ties bedoel maar help regtig 
nie om iemand se omstan-
dighede te verlig of te ver-
ander nie. 

Die goeie nuus is dat God nie 
vir Jona los nie, en dat Hy ten 

spyte van sy kind se onge-
hoorsaamheid nog sy doel sal 
bereik. Die matrose wend 
hulle na God, bid tot Hom en 
word bewaar. Jy kan nie vir 
God weghardloop nie, selfs 
nie in die dood nie! 

Die gemeente het ‘n opdrag 
om gemeenskap gerig te leef 
en oplossings te help vind vir 
die nood van ons gemeen-
skap.  

Ds. Gideon. (Kandelaar No-

vember 2016) 

(vanaf p. 1) 
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Littekens op ons siel 
kan uitgewis word 

Paulus se liggaam het littekens, 
merke gehad. Dit was nie die 
gewone letsels van die lewe wat 
ons almal maar langs die lewen-
spad opdoen nie. Dit was die 
vele littekens van die talle kere 
toe hy liggaamlik verniel en ge-
martel is omdat hy vir Christus 
gelewe en gewerk het. So, 
byvoorbeeld, praat hy in 2 Kor. 
11:23-27 van slae, gevangen-
skap-pe, geseling, met stokke 
ge-slaan, steniging, aanslae op 
reise oor land en see, honger, 

koue en slapelose nagte.  

Terwyl min van ons hier in Suid-
Afrika hierdie soort littekens dra, 
is daar vandag steeds Christen-
gelowiges wat aan hul liggame 
die merke kan wys wat hulle 
weens marteling en mishande-
ling terwille van Christus toege-
dien is. Talle word in ons dag 
steeds terwille van hul geloof 

tereggestel.  

Ons almal het egter merke aan 
ons liggame – party meer, party 
minder. Die lewe gee aan ons 
littekens. In die eer-ste maande 
ná die geboorte van ons klein-
kinders was dit vir my 
vertederend om oor hul armpies 
en beentjies te streel wat so sag 
en sonder letsels is. Trouens, 
toe dit die eerste keer gebeur 
dat hulle ‘n muskietbytplek het, 
was dit vir my amper ontstel-
lend. Om te dink dat hierdie 
vleklose, ongeskonde lig-
gaampies ook mettertyd lit-

tekens gaan dra.  

Ek het toe aan my eie liggaam 
gedink – die aantal opera-
sieletsels, merke van ongelukke 

en beserings van my kleintyd af.  

Littekens spreek van seerkry, 
wonde en pyn. Elke litteken het 
‘n storie om te vertel en ge-
woonlik herinner dit ons aan ‘n 
negatiewe gebeurtenis. Dit 
spreek gewoonlik van pyn, trau-

ma en teëspoed.  

Die lewe het op verskillende 
maniere ook siekte letsels aan 
ons gelaat. Hoe ouer jy word, 

hoe meer word hulle.  

Emosionele letsels is net so ‘n 
werklikheid, want die lewe, 
mense, dien ons ook innerlike 
wonde toe. Fisieke letsels is ge-
woonlik maklik sigbaar, emo-
sionele letsels nie. Dis ook mak-
liker om ons emosionele letsels 
weg te steek, maar hul impak is 

dikwels veel meer diepgaande.  

Letsels spreek weliswaar van 
wonde wat genees het, maar 
soms neem ‘n mens se innerlike 
wonde veel langer om te 
genees. In sommige gevalle 
sluimer dit vir ‘n groot deel van 
‘n mens se lewe, iewers 
weggesteek, gekamoefleer. Die 
effek daarvan is egter partykeer 
moeilik om te verberg, want 

wonde spreek altyd van pyn.  

Die liggaamsdeel wat die 
gouste genees en die minste – 
indien enige – letsel oorhou, is 
die tong. Tog is dit ironies dat 
juis die mens se tong waarskyn-
lik die instrument is waardeur 
die meeste en pynlikste inner-
like wonde veroorsaak word. 

Dis belangrik om te besef dat, 
alhoewel littekens ons gewoon-
lik aan seerkry herinner, dit 
dikwels ook kan dien as ‘n 
getuienis – ŉ getuienis dat God 
ons deur ‘n ellende gebring het 
en dat ons somtyds as gevolg 
daarvan sterker geword het. Dis 
óók belangrik dat ons moet 
verstaan dat jou letsels jou nie 
hoef te denieer nie. Jy is méér 
as wat met jou gebeur het. Jou 
letsels hoef jou nie as ‘n 
patetiese mens agter te laat nie. 
Wat jy besluit om ná jou seerkry 
en verwonding te doen, kan jou 
juis ‘n beter mens maak! Sonde 
laat ongelukkig ook letsels. As 
sonde nie in die wêreld gekom 
het nie, sou daar geen geeste-
like, emosionele of liggaamlike 
letsels gewees het nie, want 
direk of indirek is alle gebroken-
heid die gevolg van sonde – nie 
altyd ons eie sonde nie, maar 
weens die onvolmaaktheid en 
gebrokenheid wat die bose en 
sonde in die wêreld gebring het. 
Tog is daar sommige van die 
letsels wat ons dra – geestelik, 
emosioneel en selfs siekte – 
wat ons aan ons eie sonde he-
rinner. Letsels herinner ons dat 
sonde soms pyn en smart tot 
gevolg het. Genadiglik kan die 
sondelittekens in ons gees en 
siel uitgewis word. Johannes sê 
immers: “… die bloed van Je-
sus,sy Seun, maak ons skoon 

van elke sonde.” (1 Joh. 1:7)  

Isak Burger  

https://maroelamedia.co.za/
goeiegoed/stiltetyd/littekens-op-

ons-siel-kan-uitgewis-word/ 

https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/stiltetyd/littekens-op-ons-siel-kan-uitgewis-word/
https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/stiltetyd/littekens-op-ons-siel-kan-uitgewis-word/
https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/stiltetyd/littekens-op-ons-siel-kan-uitgewis-word/


 

Geestelike krag 
 

10 dinge om te onthou as jy 
dink jy is nie goed genoeg nie 
of as dit net verkeerd 
gaan. Jou geestelike krag. 

Sommige dae is beter as an-
der dae. Hoe ons oor ons lew-
ens en onsself dink, het 'n 
groot impak op die resultate 
van elke dag. As ons dink ons 
is nie goed genoeg nie, kan 
ons onsself in die put 
praat. Veral as ons hierdie 
gedagtes herhaal. 

Dit is dus goed om te onthou 
dat daar pragtige maniere 
is. Selfvertroue en selfbeeld 
verseker elke dag die son-
skyn. Daarom bied ek jou 10 
dinge om te onthou wanneer 
jy dink jy is nie goed genoeg 
nie. 

1. Alles vloei en niks bly 
nie. 

In watter situasie ook al, is dit 
tydelik. Dit sal ook weer ve-
rander. Die verhaal van jou 
lewe het verskeie hoofstuk-
ke. 'N Slegte hoofstuk be-
teken nie dat dit die einde van 
die boek is nie. 

2. Wat jy nou doen, kan 'n 
beter toekoms skep. 

Elke oomblik het jy die kans 
om sade te plant vir 'n beter 
toekoms. Beoordeel jou dag 
op die sade wat jy 
plant. Fokus jou aandag op 

wat jy nou kan doen. 

3. Daar is meer goed vir jou 
as nie goed 
Negatiwiteit vereis one-
wewigtige aandag in jou ged-
agtes. Fokus jou aandag op 
die dinge wat goed gaan. Op 
jou kwaliteite. Maak 'n goeie, 
positiewe lys met wat jy goed 
kan doen. 

4. Almal maak foute. 
Maak foute is deel van nuwe 
dinge. Ja, dan raak jy soms 
jou kop. En dit is goed. U kan 
hieruit leer. 

5. Omhels onvolmaaktheid  

Die lewe is soms onvol-
maak. Dinge gebeur dat jy nie 
v i r  j o u s e l f  s a l  k i e s 
nie. Aanvaar onvolmaak-
theid. Almal het iets ervaar 
wat gewelddadig is en nie met 
jou wil handel nie. 

6. Jy doen jou bes 

Miskien dink jy soms dat jy 
nie vinnig genoeg resultate 
kry nie. Onthou dat jy kilome-
ters voor diegene is wat niks 
doen nie. Hou aandag en gee 
die beste van jouself. Dit is 
genoeg. 

7. Jy verdien jou eie on-
voorwaardelike liefde. 

Almal ken vrese en onseker-
hede. Dit is menslik. Aanvaar 
hulle. Kyk in die spieël en om-
hels jouself. Daar is soveel 
skoonheid in jou. 

Glo dat jy goed genoeg 
is. Dat jy self die lewe kan 
skep wat jy wil hê. En dat jy 
goed genoeg is om moeilike 
situasies te oorkom. 

8. Daar is altyd 'n moont-
likheid. 

Buiten jou eie denkpatrone is 
daar altyd nuwe moont-
likhede. Weet dat hulle daar 
is. Het geloof. Moenie 
beklemtoon word van die 
geslote deure agter jou 
nie. Nuwe deure sal oopgaan 
as jy vorentoe beweeg. 

9. Gaan net in stryd met 
jouself. 

Vergelyk nie jouself met ander 
nie. Jy het geen idee wat 
hulle regtig ervaar het 
nie. Almal het hul eie uitdag-
ings. Gaan die proses met 
jouself. Verbeter jouself. 

10. Jy kan verander hoe jy 
self  na dinge kyk. 
As jy nie iets wil hê nie, ve-
rander dit. As jy dit nie kan ve-
rander nie, verander die ma-
nier waarop jy dit kyk. 

 

Deur meer positief na klein 
vakke te kyk, ontwikkel jy 'n 
geestelike krag. En dan begin 
jy al hoe meer ervaar dat jy 
ook groter uitdagings en te-
leurstellings kan hanteer. Dit 
gee jou 'n wonderlike per-
soonlike vryheid. 

 

Blog geskryf op 25 Augustus 
2016 op Nederlandse web-
werf. 

 https://www.voorpositiviteit.nl.  

Skrywer onbekend 
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Kersfees is ’n 
Christusfees  

Kersfees word oral in die wê-
reld gevier. Dis nie net kerke 
en Christene wat dit vier nie. 
Mense van ander gelowe en 
selfs nie-Christene neem ook 
deel aan die feesvierings. Is 
Kersfees vir jou as Christen ’n 
belangrike fees om te vier? 
Hoe kan ons as Christene 
hierdie fees sinvol vier? Be-
hoort dit ook in al die kerke 
gevier te word?  

Baie van die dinge wat tydens 
hierdie feestyd gebeur het 
min met die Christelike geloof 
te doen. Meestal gaan dit 
bloot oor vrolikheid en jolyt. 
Daar word geëet en gedrink 
en partytjies gehou. Mense 
gee vir mekaar geskenke. Be-

sighede floreer. Mense span-
deer baie geld en in feitlik al 
die winkels word bekende 
Kersfeesliedere oor en oor 
gespeel hoewel min werklik 
luister na die woorde of dink 
oor die betekenis van die 

liedere. Kersvader word ook 
as belangrike simbool vir ad-
vertensie ingespan. Die doel 
is om ’n atmosfeer van 
“welwillendheid” te skep. Ons 

word verlei om met oorgawe 
geld uit te gee, om “goed te 
koop wat ons nie regtig wil hê 
nie met geld wat ons nie eint-
lik het nie”. Die “sukses” van 
die Kersseisoen word gemeet 
aan die omset van die be-
sighede, aan die hoeveelheid 
geld wat spandeer word.  

Wat vier ons nou eintlik?  

Natuurlik het Kersfees vir ons 
as Christene ’n spesi-ale be-
tekenis. In die Kersseisoen 
vier ons die geboorte van ons 
Verlosser, Jesus Christus. 
Ons fokus op die betekenis 
van sy koms na die wêreld. 
Dit is vir ons oorgenoeg rede 
vir ’n fees. Ons het die goeie 
tyding ontvang van groot blyd-
skap wat vir die hele volk 
bestem is (Lukas 2:10). 

(gaan aan op p. 4) 

 Riglyne vir Kleingroepleiers en 
Kleingroepe 

 6 Preke oor hoop wat by die 
kleingroeptema’s pas (GRATIS). 

 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor 
HOOP 

 Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer 
 Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus 
www.ngwitrivier.co.za  / www.selgroepe.co.za 

 Leraars en kerkkantore kan hier kliek om te 
bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/
product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/ 

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 
27ste Januarie. 

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019 

Daar was een wysiging – die datum van ons 
Februarie-vergadering van die Sinodale 

Diensraad 

(vanaf p. 2) 
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Die boodskap is: In die stad 
van Dawid is daar vir julle ’n 
Verlosser, ’n Redder, gebore: 
Christus die Here! (Lukas 
2:11)  

Wie is hierdie Verlosser?  

Ons glo dit is God self wat 
Mens geword het! Ons glo dít 
is wat werklik by Jesus se ge-
boorte plaasgevind het: God 
het mens geword. Jesus is 
Immanuel. Dit beteken: God 
by ons (Matteus 1:23). Die 
Woord, wat in die begin al 
daar was, wat by God was en 
self God was (Johannes 1:1), 
het mens geword en onder 
ons kom woon (Johannes 
1:14). Johannes sê: Ons het 
sy heerlikheid gesien, die 
heerlikheid wat Hy as die 
enigste Seun van die Vader 
het, vol genade en waarheid 
(Johannes 1:14).  

Dit is moeilik om te verstaan, 
maar juis daarin lê die hart 
van die Christelike geloof. As 
Jesus maar net ’n gewone 
mens was, sou alles wat Hy 
gedoen het net beperkte be-
tekenis gehad het. Maar 
omdat Hy werklik God was, 
het sy lewe, sy wonderwerke, 
sy preke, sy dood, sy 
opstanding en sy Hemelvaart 
alles spesiale betekenis. Dit is 
God self wat ingryp om die 
mens – en die hele wêreld – 
te red uit al die ellende waarin 

ons onsself gedompel het. Je-
sus is die Messias, die Een 
wat God sou stuur om die 
hele wêreld nuut te maak. 
Daarom is sy geboorte die 
begin van ’n nuwe tyd, ’n 
nuwe era in die geskiedenis 
van die wêreld. Dis soos die 
aanbreek van ’n nuwe dag, ’n 
groot lig wat skyn in ’n donker 
land (Jesaja 9:1-6).  

Ons kan nie anders nie. 
Hierdie geboorte móét gevier 
word. Toe die geboorte van 
Jesus daar in die velde van 
Betlehem aangekondig is, kon 
die engele hulleself nie bed-
wing nie. Hulle het dit 
uitgejubel tot eer van God in 
‘n magtige koor. (Lukas 2: 13-
14). En die skaapwagters het 
daarvan begin vertel. Hoe kan 
ons dit nalaat? Hoe kan ons 
stilbly? 

Geskenke 
Een van die tradisies van 
Kersfees is die gee van ges-
kenke. Gesinne spandeer 
heelwat tyd en geld vir me-
kaar geskenke te koop. Dit 
word gewoonlik in die geheim 
gedoen en toegedraai sodat 
dit ‘n verrassing kan wees. 
Soms is daar ‘n kersvader wat 
geskenke bring. Dit maak 
natuurlik die kinders verskri-
klik opgewonde. Lank voor 
die tyd begin hulle al droom 
oor hulle kersgeskenke. Van 
pure opgewondenheid kan 
hulle die aand voor die tyd 
amper nie slaap nie. Hulle oë 

blink as hulle die pakkies oop-
maak. Dit oorheers eintlik 
hulle hele ervaring van wat 
kersfees beteken. Dis 
waaroor hulle vreugde aan en 
dis wat hulle onthou: die ges-
kenke wat hulle ontvang. 

In Christelike huise sal die 
ouers gewoonlik verduidelik 
dat ons vir mekaar geskenke 
gee omdat God vir ons so ‘n 
groot Geskenk gegee het – 
Sy eie Seun! Ons geskenke 
moet ons dus daaraan herin-
ner dat ons net gelukkig kan 
wees as ons bereid is om te 
gee. As ons vir mekaar 
omgee en mekaar gelukkig 
maak, sal ons self ook 
vreugde ervaar. Ongelukkig 
werk ons koppe meestal an-
ders. 

Ons fokus meer op die 
ontvang as op die gee. As ons 
regtig wil verstaan waaroor 
Kersfees gaan, moet ons baie 
meer klem lê op die feit dat dit 
mens gelukkiger maak om te 
gee as om te ontvang 
(Handelinge 20:35). Dit is wat 
God ons met Kersfees leer. 
Hy gee die grootste Geskenk 
– sonder om iets terug te 
ontvang. Daar is gesinne wat 
hierdie les prakties uitleef 
deur in Kerstyd nie net vir me-
kaar geskenke te gee nie, 
maar ook vir minderbevoor-
regtes. As ons na mense wat 
nie ‘n inkomste het nie en wat 
ons nie kan “terugbetaal” nie, 
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doen. Want wees verseker, 
in sy nuwe wêreld sal God 
sorg dat julle nooit weer 
sal huil nie (Matt 5:4);  

 Ons sê: handhaaf jou tee-
noor ander mense: Moet 
nie toelaat dat ander jou 
geluk bederf nie. Gebruik 
ander as dit nodig is om 
jou geluk te verseker. Je-
sus sê: julle is gelukkig as 
julle nie dink dat julle bel-
angriker as ander mense 
is nie (Matt 5:5) 

 Ons sê: dit is soms tog 
maar nodig om so hier en 
daar die reëls te breek om 
gelukkig te kan wees. Bui-
tendien, onreg en oneerlik 
is mos tog maar deel van 
ons wêreld. Jesus sê: julle 
is gelukkig as julle elke 
dag julle uiterste bes doen 
om aan God gehoorsaam 
te wees (Matt 5:6);  

 Pasop vir ander mense, sê 
ons dikwels. Baie min is 
opreg. So baie het 
bymotiewe en bedekte 
agendas. Die reël daarom 
is: elkeen vir homself. Sorg 
vir jou eie geluk.  

 Pasop ook om by ander se 
ongeluk en leed betrokke 
te raak. Dit sal jou net 
ongelukkig maak. Jesus 
sê: jy is gelukkig as julle 
regtig vir ander mense 
omgee. God sal een van 
die dae ook vir julle wys 
presies hoeveel Hy vir jou 

omgee. En dan, my kind, 
sal jy baie gelukkig wees 
(Matt 5:7); 

 Ons sê: skaar jou rondom 
mense, soek na bepaalde 
ervaringe en doen die 
dinge wat jou gelukkig 
maak. Soek na geluk, dit 
moet daar iewers buite in 
die wêreld vir my lê en 
wag. Jesus sê: gelukkig is 
jy as jou lewe van binne af 
nuut geword het (Matt 5:8);  

 ‘n Mens kan nie in vrede 
met almal lewe nie. In ons 
wêreld moet jy gaan vir dit 
wat jy wil hê, anders gaan 
iemand anders dit dalk 
voor jou opraap. Al maak 
jy in die proses maar ‘n 
paar vyande. Wie het in 
elk geval nie maar ‘n paar 
jaloerse vyande in die lewe 
nie? Jesus sê: julle is ge-
lukkig as julle vrede soek 
en vrede maak (Matt 5:9); 
en laastens 

 Ons sê so maklik: om die 
evangelie in die volste sin 
van die woord na te volg, 
gaan van my dinge vra wat 
nie lekker is nie. Waarvoor 
ek eintlik nie kans sien nie. 
En sulke dinge gaan en 
kan my tog nie gelukkig 
maak nie! So, volg Jesus 
Christus, maar moet tog 
net nie dat dit inbreuk op 
jou vreugde en geluk maak 
nie. Jesus sê: gelukkig sal 
jy wees as jy doen wat 
God vra (Matt 5:10).  

 

Wanneer julle so lewe, sê Je-
sus in vers 12, sal julle baie 
bly wees, sal julle wil opspring 
en van vreugde wil dans. 
Want dan wag daar ’n baie 
groot beloning op julle in die 
hemel.  

.ŉ Nuwe jaar lê voor. ‘n Jaar 
waarin ons tog gelukkig wil 
wees. Ons lewens lê voor 
ons. Waarin ons tog gelukkig 
wil wees. En elkeen van ons 
kan gelukkig wees. 

Ons sal dit egter nooit wees 
as ons na geluk gaan soek 
nie. Want, geluk, sê die 
Woord, is ‘n byproduk, ‘n 
byvoordeel. Ware geluk is ‘n 
vreemde soort geluk. Dit word 
terloops gevind, daar waar die 
kind van God werklik vir Je-
sus Christus gevind het. 

Mag dit ons eerste, en 
miskien enigste, voorneme vir 
hierdie jaar wees: kom ons 
begeer om saam met Christus 
te leef, soos Christus te leef, 
en te gaan doen wat Hy ons 
vra: dan sal ons gelukkig 
wees! 

Amen 

h t t p : / / w w w . n h k a . o r g /
index.php/so-aanbid-ons-11/
preke.html?id=1132:matteus-
51-12-wie-na-geluk-soek-sal-
dit-nooit-vind-nie&catid=102 

(Continued from page 12) 
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mate onder beheer het. 
Goed, alles is nie reg nie, 
maar alles is darem onder 
beheer. En ek gaan ook nie 
toelaat dat ek beheer verloor 
nie. So daarom laat ek my 
nie toe om oor die 
negatiewe dinge in die lewe 
te dink nie, ek wens dit liew-
ers weg. Daardie dinge moet 
maar vir hulleself sorg. 

  Wat sê God se Woord vir 
ons  h ie roor?  Wat te r 
uitspraak maak die Woord 
van God oor ons soeke na 
geluk? Die Bybel sê vir ons 
iets verrassend, iets 
bevrydend, ja, iets vreemds, 
oor soeke na geluk: as ons 
dit soek, sal ons dit nooit 
vind nie. Kom ek stel dit 
sterker: as ons doelbewus, 
met plan, met inset, na geluk 
en vreugde gaan soek, sal 
ons dit nooit vind nie. 
Hoekom nie? Want geluk, 
leer die Bybel ons, is altyd ‘n 
byproduk, dit kom as 
byvoordeel na ons toe. En 
kom ek verduidelik:  

 toe ons die saligspreking 
saamgelees het, het ons 
gesien dat Jesus daar nie 
minder as nege keer die 
woordjie ‘geseënd’ gebruik 
nie. Wat ook met gelukkig 
vertaal sou kon word. Die 
woordjie wat hier in die 
Grieks gebruik word, wat 

ons dan met geseënd of 

gelukkig vertaal, is die 
woordjie makarios.  

 ‘n Woordjie wat ons, as ons 
nie maar net hoef te vertaal 
nie, maar ook kan ver-
duidelik, wil sê dat ware ge-
luk ‘n geestelike dimensie 
het. Dat geluk nie iets is 
waarna ‘n mens kan soek en 
dan vind nie. Dat ware geluk 
alleen iets is wat God aan ‘n 
mens kan gee. Dit kan nie 
nagejaag word nie, daar kan 
nie daarvoor beplan word 
nie, dit kan alleen maar net 
ontvang word. Uit God se 
Hand. En natuurlik: in noue 
verbondenheid met Jesus 
Christus. In navolging van 
dit wat Hy gedoen het, in 
wat Hy gedoen het, en waar-
voor Hy geleef het. En kom 
ek noem u drie voorbeelde 
uit Matteus om te verduidelik 
wat ek hiermee bedoel:  

 Matteus 11:28-30: as julle 
uitgeput is, as julle moeg 
geraak het, kom na My toe, 
sê Jesus, en Ek sal julle rus, 
vrede en geluk gee; 

 Matteus 13:44-46: met die 
koninkryk van die hemel, 
met ware geluk gaan dit 
soos ‘n skat wat onder ‘n 
saailand lê. Wanneer ie-
mand daarop afkom, gaan 
hy/sy en verkoop alles om 
hier skat, Jesus Christus sy 
of haar eie te maak, juis 
omdat dit hom/haar so ge-
lukkig maak; en laastens, 

 Matteus 16:24-26: as ie-
mand agter My wil aankom, 

werklik geluk wil vind, moet 
hy of sy eers alles los en ag-
ter My aankom, en dan sal 
so iemand ware geluk vind.  

Ek hoop u verstaan nou, 
hoekom ek vroeër gesê het 
dat volgens die Bybel geluk 
altyd ‘n byproduk, ‘n byvoor-
deel is. Wie geluk as sodanig 
soek, sal dit nooit vind nie. 
Maar hy of sy wat werklik na 
Christus in sy of haar lewe 
soek, wie werklik poog om Je-
sus Christus te volg met en in 
alles, so iemand sal gelukkig 
wees. En dit, is wat ons ‘n 
vreemde soort geluk kan no-
em.  

‘n Vreemde soort geluk wat 
pragtig is in elke saligspreking 
na vore kom: 

 Geluk, se ons, is daarin 
geleë dat jy vir jouself kan 
sorg, van niemand anders 
afhanklik is nie, dat jy self 
kan regkom. Gelukkig julle, 
sê Jesus egter, as julle 
elke dag uit God se hand 
leef. As julle heeltyd van sy 
goedheid afhanklik is, sal 
Hy sorg dat daar vir julle 
plek is in sy nuwe wêreld, 
dat julle gelukkig is (Matt 
5:3); 

 Moet jouself nie ongeluk-
kig maak, se ons, deur te 
dink aan al die hartseer en 
pyn en swaarkry in die 
wêreld nie. Jesus se, dink 
daaroor, en probeer om vir 
ander iets daaraan te 
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dan begin ons iets verstaan 
van God se liefde wat ons in 
Jesus se geboorte sien. 

Nog ’n tradisie wat baie alge-
meen met Kersfees verbind 
word, is die gebruik om kers-
bome te versier met liggies en 
ander tierlantyntjies. Die ge-
skenke word gewoonlik onder 
die boom geplaas.  

 Dié gebruik het nie ’n Byb-
else oorsprong nie. Net so het 
die liggies wat oor Kerstyd in 
baie dorpe se strate aange-
bring word nie veel waarde as 
Christelike simbole nie. Dit 
skep wel ’n jolige atmosfeer 
en lok besoekers na die 
dorpe, maar die waarde daar-
van is baie meer ekonomies 
as geestelik. Dis niks meer as 
mooi versierings nie.  

Maar ons kan wel aan die 
simbool van lig ’n Christelike 
interpretasie gee en daarmee 
die regte boodskap oordra. 
Liggies wat in die vorm van ’n 
ster of ’n kruis gerangskik is, 
kan mense se aandag op Je-
sus rig Kandelare en kerse 
kan ook as mooi Christelike 
simbole gebruik word. Jesus 
het as Lig na die wêreld 
gekom. “Die lig skyn in die 
duisternis, die duisternis kon 
dit nie uitdoof nie.” (Johannes 
1:5)  

Kersfees en die kerk  

Daar is kerke wat nie juis 
moeite doen met die viering 
van Kersfees nie. Dikwels is 
dit dieselfde kerke vir wie 
Paasfees en Pinkster groot 
ge leenthede is .  Vera l 
Paasfees kry buitengewone 
aandag. As dit egter kom by 
Kersfees, is dieselfde kerke 
amper leeg. Daar gebeur niks 
spesiaal nie en die mense 
doen nie moeite om kerk toe 
te gaan nie.  

Daar is kerke waar die situa-
sie byna presies die teen-
oorgestelde is. Met Kersfees 
is daar twee dienste om te 
sorg dat almal plek kry, maar 
met Paasfees is die kerk leeg 
omdat almal met vakansie is. 
Baie van die mense wat so 
met Kersfees die kerk vol pak, 
is dan ongelukkig mense wat 
net nou en dan in die kerk 
kom. Hulle kom dikwels ook 
na die vroeë erediens, sodat 
hulle die res van die dag vir 
hulleself kan hê. Op die ou 
end neem hulle ook nie Kers-
fees baie ernstig op nie.  

Maar wat kan kerke doen om 
te sorg dat hul lidmate Kers-
fees op die regte manier vier?  

Advent  

Advent is die tyd op die kerk-
like kalender waarin ons voor-
berei vir Kersfees. Dit sluit die 
vier Sondae voor Kersfees in 
en in dié tyd word dan spe-
sifiek gepreek oor die be-
tekenis van Jesus se koms 

(Advent) na die aarde. Dit 
werk amper soos die sewe 
Lydensweke waarin ons 
voorberei vir die Paasfees. As 
ons in die Adventstyd toelaat 
dat die Here ons aanspreek 
deur sy Woord, kom ons in 
die regte stemming vir Kers-
fees. Hoe beter ons begryp 
wat sy koms alles vir ons in-
hou, hoe groter word ons 
vreugde. Uitbundige vreugde 
is beslis die belangrikste ken-
merk van hierdie tyd. Kers-
fees vorm uiteindelik die 
hoogtepunt daarvan.  

Kersliedere en 
kerssangdienste  

Die vermoë om te sing is ’n 
besondere gawe wat God aan 
ons hier in Afrika gee. Afrika-
mense gee uiting aan 
vreugde deur sang. Dit kom 
byna vanself. Dit pas natuurlik 
uitstekend by die vreugde 
karakter van Kersfees.  

Kersliedere is al van vroeg in 
die geskiedenis deel van die 
kerk se manier om Kersfees 
te vier. Die engelekoor het 
reeds daarmee begin, daar in 
die velde van Betlehem die 
nag toe Jesus gebore is. Met 
hulle sang het hulle nie net sy 
geboorte aangekondig nie, 
maar ook gevier.  

Dit is wel so dat baie kerke se 
Kersprogram in ons tyd hoof-
saaklik bestaan uit die sing 

(vanaf p. 4) 

(gaan aan op p. 6) 

5 



 

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

van kersliedere. In meeste 
gevalle word ’n hele erediens 
ingerig as ’n sangdiens. Daar 
is gewoonlik ’n klomp kore 
wat deelneem en elke koor 
sing ’n paar kersliedere wat 
hulle ingeoefen het. By tye 
sing die gemeente ook saam. 
Verder lees verskillende men-
se ook gepaste gedeeltes uit 
die Bybel. Die preek is ge-
woonlik kort of word heel-
temal weggelaat. Daar is 
kerke waar so ’n sangdiens 
dwarsdeur die nag kan aan-
hou.  

’n Ander benadering is waar 
’n groep jongmense of ander 
gemeentelede of selfs ’n koor 
na bepaalde mense se huise 
toe gaan om vir hulle 
kersliedere te sing. Dit gebeur 

gewoonlik op Oukersaand 
(die aand voor Kersfees). Dit 
bly altyd ’n baie besonderse 
ervaring van lof en aanbid-
ding, beide vir dié wat gaan 
sing en dié wat die voorreg 
het om daarna te kan luister.  

Die groot uitdaging is dus om 
die bekende kersliedere op so 
’n manier te sing dat dit men-
se se harte opnuut sal aan-
gryp en hulle sal lei tot werk-
like aanbidding en lof. Ter-
selfdertyd is daar ook ’n groot 
b e h o e f t e  a a n  n u w e 
kersliedere wat eie is aan Afri-
ka. Eers as ons kersliedere 
het wat uit ons eie harte uit 
kom, in elkeen se eie taal, en 
op ritmes wat die Afrika-mens 
se hart aanspreek, sal ons 
weet wat dit regtig beteken 
om Kersfees te vier met sang.  

Saamwees 

 ’n Belangrike deel van Kers-
fees is die saamwees as 
gesinne en families. Mense 
doen groot moeite om Kers-
fees huis toe te gaan, byme-
kaar te wees. Dit is baie goed 
so. Met Jesus Christus se 
koms aarde toe, het Hy men-
se weer in liefde aan mekaar 
kom bind, as gesinne en as 
families, maar ook as ge-
meenskappe. Hy het ver-
soening en vrede kom bring, 
mense kom leer hoe om 
regtig vir mekaar en ander lief 
te hê. Dit was juis dié ges-
kenk waaroor die engele so 
gesing het: “Vrede op aarde 
…”(Lukas 2:14). Daar is baie 
mense rondom ons wat alleen 
en eensaam is. In die ge-
meente word ons mekaar se 
familie, God die Vader se 
gesin. Daarom is dit goed as 

(vanaf p. 5) 
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soos aanvaarding en 
erkenning teenwoordig is; 
en hulle wat wel uit so ‘n 
huis kom sal weer geluk 
soek in iets totaal anders.  

Daarom: geluk het nie alleen 
baie name nie, dit beteken 
ook vir verskillende mense 
verskillende dinge. Een saak, 
het alle mense egter in ge-
meen: almal wil gelukkig 
wees, almal van ons wil geluk 
ervaar. ‘n Soeke wat miskien, 
naas die sonde, die gemeen-
skaplikheid van ons almal se 
menswees die beste uitdruk: 
almal soek na geluk. Ons 
hoor tog nooit, dat iemand sê: 
ek wens so ek kan ongelukkig 
wees nie!  

Oor hierdie soeke na geluk 
het ‘n bekende filosoof, Satre, 
op ‘n keer die volgende op-
merking gemaak waarvan ons 
— as gelowiges — gerus 
maar kennis van kan neem. 
Hy het gesê dat mense, in 
hulle soeke na geluk, ge-
woonlik deur een van twee 
rampe getref word. Die eerste 
ramp is dat mense na geluk 
soek, en dit net nie kan vind 
nie. Dit bly jou eenvoudig on-
twyk. Dit bly altyd net buite 
bereik. Jy het bepaalde ide-
ale, jy droom bepaalde 
drome, maar dit realiseer nie. 
Geluk klop eenvoudig net 
nooit aan die voordeur, en die 

deur van die hart, nie.  

Daar is egter ‘n tweede ramp, 
het Satre gesê, wat mense 
wat na geluk soek kan tref, 
wat nog erger is. Jy droom 
bepaalde drome, jy het 
bepaalde ideale, jy wil sekere 
dinge in jou lewe bereik, jy 
werk hard daarvoor (op 
eerbare maniere), sit alles in 
( m e t  g r o o t  v e r a n t -
woordelikheid), en die oomb-
lik wat jou drome waar word, 
jou ideale bereik is, besef jy 
met ‘n skok: ek is nog steeds 
nie gelukkig nie.  

Ja, die dinge wat ek geglo het 
my gelukkig sou maak, wat 
my daardie ervaring van 
tevredenheid sou gee, doen 
dit toe nie. Die prentjie wat ek 
in my kop gehad het, waaroor 
ek al so lank droom, is hier by 
my. Ek leef in dit. Ek kan let-
terlik aan dit vat. Maar die ge-
luk is nie daar nie. En watter 
teleurstelling, watter anti-
klimaks, watter ramp is dit nie!  

En kom ons wees maar eerlik. 
Het dit nie al met almal van 
ons gebeur nie? Sal ek darem 
nie gelukkig wees as ek eers 
klaar gestudeer is, my eie hu-
is het, hierdie of daardie saak 
afgehandel het, of hierdie of 
daardie prestasie bereik het 
nie? Net om te ervaar: ja, dit 
het toe gebeur, maar waar is 
daardie gevoel van geluk dan 
wat ek gereken het deel van 
die proses sou wees?  

Nou wil ek nie vanoggend, 
beweer dat niemand van ons 
gelukkig is nie. Dit sou een-
voudig naïef wees. Dalk is 
baie van ons hier baie geluk-
kig. Maar selfs dan, as dit wel 
so is, dink ek tog moet ‘n 
mens aan jouself ‘n paar vrae 
oor jou ervaring van geluk 
vra. Vrae wat insny, krap en 
grou tot by dit wat ons as die 
bron van die geluk sou kon 
beskryf. Met ander woorde, 
wat sou ons reken is die bron 
van ons geluk? Is dit nie dalk: 

 maar net ‘n natuurlike ge-
voel van optimisme nie? 
Met ander woorde, al bel-
eef ek nie nou geluk nie, 
ek glo tog dat dit eendag 
wel so sal wees. Want ‘n 
mens moet tog iewers ge-
luk in die lewe vind. Ek 
moet dit maar nog net 
vind;  

 lê ons gevoel van geluk 
nie dalk ook in die feit dat 
ons tog materieel nie so 
sleg daaraan toe is nie? 
Goed, ons kan nou nie al-
les koop wat ons wil nie, 
maar tog dit wat nodig is, 
en selfs ‘n bietjie meer. 
Met die gedagte/ besef: so 
baie is baie slegter daar-
aan toe, so eintlik is ek 
baie gelukkig;  

 of dalk lê ons geluk in die 
feit dat ons tog voel dat ons 
alles in ons lewens tog in ‘n 

(vanaf p. 10) 
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Matteus 5:1-12 Wie na 
geluk soek, sal dit 

nooit vind nie  

Geluk het baie name: 
vrolikheid, opgewektheid, op-
winding, ervaring, ekstase, 
vrede, plesier of vervulling. 
Noem maar op. Verder is dit 
wat elkeen van ons reken ge-
luk sou wees, ook nie die-

selfde nie. Bloot omdat elkeen 
van ons se lewensomstan-
dighede en lewens moont-
likhede verskil. Ek noem vin-
nig ‘n paar voorbeelde:  

 die sportman se geluk is te 
vinde in sukses op die 
sportveld, nie agter ‘n 
klavier of met ‘n verfkwas 
in die hand nie;  

 die letterkundige se geluk 

lê in die tevrede afhandel 
van ‘n pragtige kortverhaal 
of gedig, nie in hoe mooi 
sy of haar tuin lyk nie;  

 hulle wat uit ‘n gebroke hu-
is met ‘n ongelukkige 
kinderlewe van verniel en 
vernedering kom, sal geluk 
soek in ‘n liefdevolle en 
rustige huis waar ervarings 

(gaan aan op p. 11) 

jy ‘n fout gemaak het nie, as 

jy die saak rustig benader en 

bespreek, sal ‘n oplossing 

makliker gevind word, as 

wanneer jou fout duidelik 

word (wat altyd een of ander 

tyd sal gebeur) en jy soos ‘n 

“mal hoender” in ‘n rigting 

begin hardloop om ‘n ver-

skoning te kry.” 

Ek is dankbaar vir hierdie lew-

ensles. Ek glo dit het my al 

menigte slapelose nagte en 

plooie van bekommernis 

gespaar.  

Hoeveel tyd, geld word span-

deer om uit te vind wie moet 

verantwoordelik gehou word, 

wie moet verskoning vra? Is 

dit regtig die manier om 

probleme op te los? Veroor-

saak dit nie dat mense, soos 

‘n “mal-hoender” dinge 

probeer wegsteek, in die hoop 

dat “ek weet nie wat” die 

probleem sal laat weggaan 

nie? 

Mense steek foute weg soos 

“mal-hoenders”, want hulle 

belewenis het hul geleer dat 

die fokus is op die fout en nie 

die oplossing, om hierdie rede 

word die minimum gedoen, 

want hoe minder jy doen hoe 

minder foute maak jy. As jy vir 

minder verantwoording doen, 

sal daar minder vingers na jou 

gewys word en so word 

soveel belangrike dinge 

ongedaan gelaat en ons wil 

weet hoe ons foute gaan 

voorkom …. Hoe gaan ons 

mense kry om te doen wat hul 

weet hulle moet? 

Hoe kry mens ‘n gemeenskap 

om mekaar weer te vertrou – 

sodat daar saam na oploss-

ings gesoek kan word. Sodat 

daar minder swaarkry en 

foute kan wees. Liefde weeg 

soveel swaarder as vrees, 

maar vrees het soveel beheer 

oor soveel besluite….. 

Ek bid dat Liefde in my lewe 

sal wen. Ons is elkeen maar 

‘n klippie in die oseaan van 

mense op hierdie aarde, maar 

miskien as genoeg klippies 

die mag van die vrees 

ontneem, sal die stormagtige 

waters van ons lewe 

spieëlglad word. 

Here, want lê ek nie al my 

sonde elke oomblik van elke 

dag by U voete nie, in die 

hoop dat U my daarmee sal 

help. 

Kimre Meintjes 

(vanaf p. 9) 
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Ontdek die stories ag-

ter dié interessante 

Suid-Afrikaanse 

plekname 

Tweebuffe lsmeteenskoot-

morsdoodgeskietfontein en 

B o v e n e n d v a n k e e l a f -

snysleegte mag dalk die twee 

langste plekname in Suid-

Afrika wees, maar daar is 

beslis talle ander algemener 

en interessante plekke met 

oorspronklike name in ons 

mooie land! “LekkeSlaap” het 

’n bietjie gaan kyk waar dié 

name vandaan kom. 

Tietiesbaai, Weskus  

Tietiesbaai is net anderkant 

Paternoster in die Kaap aan 

die Weskus geleë. As kinders 

kon ons nooit ons lag hou 

wanneer ons hoor ons kamp 

die naweek hier langs die see 

nie. Die naam kom blykbaar 

van ’n paar groot rotse wat bo 

die strand uittroon en vandaar 

het die matrose seker net 

beskryf wat hulle sien. Maak 

net seker jy slaan nie on-

wetend jou tent langs die 

mishoring op nie ─ jy sal 

sweer die aarde kom tot ’n 

einde wanneer daai ding 

vroegoggend langs jou begin 

skree! 

Hotazel, Noord-Kaap  

Dit verg nie veel verbeelding 

om uit te pluis waar hierdie 

myndorpie se naam vandaan 

kom nie. ’n Groep landmeters 

het in 1915 daar gaan inloer 

en besluit die plek is so hittig 

soos die hel. Alhoewel Hota-

zel in die somer snikheet 

warm kan raak, is dit ook heel 

ironies een van die koudste 

plekke in die winter. 

Putsonderwater, Noord-

Kaap  

Al wat vandag van hierdie ver-

late nedersetting oorbly is die 

(gaan aan op p. 8) 

gemeentes en lidmate meer 
doen om uit te reik na een-
sames, bejaardes, siekes, 
hulle wat honger is en wat 
uitgestoot voel – miskien ook 
spesiaal in die kerstyd.  

Feesmaaltyd!  

Dis interessant dat baie men-
se – ook in die armste dele 
van Afrika – aan Kersfees 
dink as die een geleentheid in 
die jaar waarby daar lekker 
geëet moet word. Wanneer 
die ouer mense in Malawi rys 
op die tafel sien, en nie net 
pap nie, sal hulle dikwels vra: 
Is dit dan Kersfees? Miskien 

laat dit God glimlag, want dit 
beteken dat hulle regtig aan 
Kersfees dink as ’n fees. Wat-
ter Afrika mens kan aan ’n 
fees dink sonder lekker kos? 
Daarom mag ons maar Kers-
fees ook op daardie manier 
vier – en geniet!! Ook binne 
ons kerke. Dis ’n vrolike fees. 
Ons mag eet en lag en sing. 
Tog sal daar ’n verskil wees 
waar God se Koninkryk men-
se dit vier. Want, soos die 
mense van Afrika wat nooit 
alleen eet nie, sal mense wat 
aan God se nuwe wêreld be-
hoort altyd deel wat hulle het 
– al het hulle net ’n klein biet-
jie …  

Kersfees gaan oor viering van 

die geboorte van Christus. Dit 
is meer as net ’n verjaarsdag 
wat gevier word Ons onthou 
nie maar net dát Jesus ge-
bore is nie. Ons onthou veral 
Wie gebore is: Christus die 
Here! (Lukas 2:11) Dis die 
Messias, die Een wat God 
gestuur het om die hele 
wêreld nuut te maak. Deur 
Hom kom God se Koninkryk 
en ons het deel daaraan. Ons 
word ook nuut gemaak. En 
alles rondom ons. Daarom 
juig ons. Daarom vier ons 
fees.  

Oor dié Christus. 

https://clf.co.za/kersfees-is-n-
christusfees/ 

(vanaf p. 6) 

https://clf.co.za/kersfees-is-n-christusfees/
https://clf.co.za/kersfees-is-n-christusfees/
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staaltjie agter die naam. 

Blykbaar het ’n man met die 

naam David Ockhuis en sy 

seuns ’n put op die plaas 

gegrawe en ’n lekker water-

stroom het daarvandaan 

gevloei. Maar hy wou nie juis 

die Kalahari se rus en vrede 

met die skare deel nie. Elke 

keer as iemand dan oor die 

put of water gevra het, ant-

woord hulle: “Ja meneer, ek 

het ’n put, maar dit is ’n put 

sonder water”. Dis jammer dat 

dit toe later verwesenlik het 

toe herhaalde droogte die 

dorp se vooruitgang in die 

wiele gery het. 

Die Hel, Swartbergpas, Wes

-Kaap  

Dis die pas waarmee mens 

die Gamkaskloof bereik. Voor-

dat moderne voertuie en te-

gnologie egter beskikbaar 

was, het die veeinspek-teur, 

Piet Botha, sy ekspedisie om 

te in en te uit as een helse ge-

sukkel beskryf. 

Seweweekspoort, Wes-

Kaap  

Hierdie poort was eers 

bekend as Zerwick se poort 

ter ere aan een van Ame-

lienstein se stigters. Ons hou 

egter meer van die gerugte 

dat dit ’n berede kommando 

sewe weke geneem het om 

rowers van Barrydale tot an-

derkant die Swartberge te 

verban, en vir ’n boer om by 

die huis uit te kom nadat hy 

die pad byster geraak het, of 

vir ’n bende brandewyn-

smokkelaars om deur die 

kloof van Beaufort-Wes af te-

rug te keer 

Riemvasmaak, Noord-Kaap  

Vandag ry jy gou apteek toe 

en kry ’n sale of raadpleeg jou 

dokter vir jou rumatiek, maar 

lank-lank gelede moes jy dalk 

’n mineraalbad in die Molo-

porivier opspoor as kuur vir 

jou kwale. ’n Ou Damara-man 

het die einste gedoen. Hy 

wou aan die diep kloof se 

onderkant by die water uitkom 

en al hoe hy dit kon regkry 

was om ’n klomp riempies 

aanmekaar vas te maak en 

homself af te hys. 

Laaiplek, Weskus  

Ek laaik vir Laaiplek! Dié lek-
ker plek is net anderkant 
Velddrif, en as jy nie mooi kyk 
nie mis jy dit sommer. Die 
naam kom heel vanselfspre-
kend van die feit dat dit ’n 
plek vir vissersbote was om 
hulle vangs af te laai en voor-
raad vir nog ’n ekspedisie op 

te laai. 

Koffiebaai, Oos-Kaap  

Koffiebaai se kranse en groen 
heuwels lê by die Nengarivi-
ermond. Die skeepswrakke 
wat die stukkie rotsagtige kus 
bespikkel, het bygedra tot die 
naam toe ’n skip met ’n vrag 
koffiebone in 1863 daar 
gestrand het. Toe die vrag 
geplunder is, is van die bone 
agtergelaat en baie seisoene 
daarna het hordes kof-
fieplante begin groei. 

Knersvlakte, Noord-Kaap  

Daar is twee moontlike, heel 
logiese, verklarings vir hierdie 
benaming. Toe die eerste in-
woners daar opgedaag het, 
het dit maar knersend gegaan 
om die  ongenaakbare 
woestynagtige landskap in ’n 
leefbare area te omskep. Of 
die naam is te danke aan die 
kwartsieklippies wat ’n onmis-
bare knersgeluid onder jou 
voete of dalk ’n ossewawiel 
ge-maak het. 

Hierdie artikel is verskaf deur 
Lekkeslaap.co.za en is op-
gestel deur Willemien Engel-

brecht. 

 

https://maroelamedia.co.za/
goeiegoed/reis/ontdek-die-
stories-agter-die-interessante-
suid-afrikaanse-plekname/ 

(vanaf p.7) 

 

Wat het gebeur? Wie 
gaan verantwoording 

doen? 
Ek staan in ‘n beroep waar 

foute lewens kan eis. Waar ‘n 

“slegte” dag, verrykende ge-

volge kan hê. Daar is soveel 

riller stories van hoe ‘n dokter 

of ‘n verpleegster se aksies 

iemand skade gedoen het. 

Daar is ewige “root cause 

analysis” om die skuldige op 

te spoor, maar daar is altyd 

foute. 

Ek het in ander omgewings 

ook gewerk – iemand se kop 

moet waai as ‘n netwerk 

stelsel omval, of ‘n doelwit da-

tum nie bereik is nie. 

Ek is effe moedeloos omdat 

ek voel ons samelewing is be-

sig om die “goed” te verloor in 

‘n poging om die “sleg” uit te 

bestuur. Ek dink spesifiek hier 

aan wetgewing, nasionaal en 

binne besighede.  

Prosesse en reëls wat geskryf 

en geïmplementeer word om 

“foute” of “sleg” te voorkom. In 

hierdie week oor die nuus 

was daar gepraat oor die 

wetgewing rondom lyfstraf 

aan kinders.  Ek het nie 

kinders van my eie nie, maar 

ek het ‘n paar houe gehad en 

tog weet ek my ouers is en 

was lief vir my en wou en het 

my nooit skade gedoen nie. 

Ek weet egter daar ook daar 

is kinders wat ongelooflike 

fisiese en emosionele skade 

lei, aan die hand van volwas-

senes - daagliks…. Maar dan 

luister en sien ek die sosiale 

media waar kinders geen re-

spek het vir onderwysers of 

ander se eiendom…. En ek 

wonder…. 

Vra ons nie te veel hoekom 

en wie gaan verantwoording 

doen nie? Gee ons nie te veel 

mag aan die bestuur van die 

negatiewe en vergeet van die 

uitlewing van die positiewe. 

Ons weet tog die positiewe 

sal altyd meer weeg as die 

negatiewe. 

Vanmiddag voor ek huis toe 

is, is die vraag aan my gestel, 

hoe en wat kan ons doen om 

foute te voorkom? Hoekom 

doen mense nie wat hulle 

weet hulle is veronderstel om 

te doen nie? 

Hier kom ek eindelik by die 

kern van wat ek probeer skryf. 

Ek praat nou nie net spesifiek 

van my beroep nie, ek praat 

van elke dag in al ons aksies. 

Is ons besig om positiwiteit en 

liefde uit te straal, of is ons 

besig om die foute in ander te 

s oek  en  te  bes tuu r 

(voorkom)? 

Respekteer en waardeer ons 

mekaar werklik en opreg? Se 

ons genoeg asseblief en 

dankie? 

Ek dink spesifiek aan ‘n les 

wat my oorlede mamma op 

my hart gele het? 

“Hoekom dink jy jaag die 

hond daardie hoender, terwyl 

hy elke dag saam met die 

hoenders op die werf is en 

andersins nooit eers na die 

hoenders kyk nie. Selfs al pik 

hulle aan sy kos?” 

“Dink jy nie dit is omdat die 

hoender skielik die gevaar in 

die hond gesien het en ‘n keel 

opgesit het en in ‘n rigting 

begin hardloop het nie? Die 

hond het geen belang in die 

hoender gehad nie, tot hy 

begin kekkel en hardloop het 

en instink het ingeskop en hy 

het reageer.” 

“Moenie altyd reageer omdat 

jy ‘n probleem verwag nie, jy 

veroorsaak dalk net die prob-

leem. Die ou mense het 

gepraat die bobbejaan agter 

die bult gaan haal.” 

“Ook moenie “bang” wees as 
(gaan aan op p. 10) 9 
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