
 

Lief en Leed 
Bid asb.: 

Jan van Zyl (Alzheimer lyer) - ook vir Marie 

wat hom bystaan  

Rina Cronje – komplikasies met wond. 

Joey van Wyk—  las van haar stuitjie en lae 

rug 

Magriet Engelbrecht – bloedings risiko het 

nodige heup operasie laat uitstel 

Dalena v.d. Watt – onreëlmatige hartklop 

het hospital versorging benodig 

Ronnie Kock - in hospitaal opgeneem. 

Morgan Smit – algemene gesondheid 

Jo Roux – krag deur verswakte tye 

Hanlie Kalp – herstel na nekoperasie 

Rita Scott – veg stryd met long fibrose, Wil-

lie Scott met sy bystand  

Thys en Marie van Zyl en gesin met die af-

sterwe van Thys Pistorius (Jr) 

Fanie Du Randt – rugoperasie in Februarie 

Sus Boshoff – behandeling teen kanker op 

kopvel 

Susan, Sus Boshoff se dogter – vir helder-

heid vir Susan en vir haar ma rustigheid in 

die beterskap van haar dogter 

Danie en Marietjie Theron – moeilikheid met 

mobiliteit het veroorsaak dat hul moet 

wegbeweeg van trappe en het dus in Protea 

Aftree Oord ingetrek. 

Helene Pretorius – herstel na knie- operasie 

Erika Kambouris – herstel by die huis 

Ronnie Kok – herstel by die huis 

Helene Mouton – huisgebonde a.g.v. nage-

volge van beroerte 

Tiensie Smith word oorgeplaas na Cedar 

Creek versorgingseenheid, mag die Here 

haar ‘n goeie verblyf en versorging daar 

gee. Elize Haasbroek het die afgelope tyd 

vir Tiensie versorg, ons bid haar die Here se 

genade, krag en liefde toe. Mag die skuif vir 

beide te goede meewerk. 

Oorlede: 

Hoffie Hoffman – Desember oorlede 

Thys Pistorius (Jr) – na meer as 4 maande 

in totale sorg a.g.v. breinbeserings 

Kathy Scott - wat inwoner van Parkrand 

was, het afgesterwe. 

Prestasie: 

Tannie Cecile Bezuidenhout  : 90ste ver-

jaardag  

Joan van Tonder : 90ste verjaardag 

Welkom aan die persone waarvan bewys 

van lidmaatskap ontvang is:  

Maria Johanna E. (Ria) Green (Néé Ver-

meulen) vanaf Langenhovenpark.  

Ds. Lorenzo Antonio (Lorrie) Kiek vanaf Fa-

erie-Glen  

Katrina Aletta (Kita) Kriek (Néé van Schalk-

wyk) vanaf Faerie Glen 

Pieter Steyn Mostert vanaf NV Gemeente 

Verwoerdburg  

Bernice Euodia Mostert van NH Gemeente 

Verwoerdburg  

Nadia Mostert van NH Gemeente Ver-

woerdburg 

Wynand Mostert ook van NH Gemeente 

Verwoerdburg. 
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Boodskap vir die nuwe 

jaar! 

Genade in oorvloed (’n Be-

moedigende boodskap van dr 

Andrew Murray wat ná sy dood 

in die Koningsbode van 

Desember 1917 gepubliseer 

is.)  

En God is by magte om aan 

julle alles in oorvloed te skenk, 

sodat julle in alle opsigte altyd 

van alles genoeg kan hê en vo-

lop kan bydra vir elke goeie 

werk. (2 Kor 9:8)  

Ek bring vir julle ’n boodskap 

wat onuitputlik in sy inhoud is, 

en ’n rykdom bevat in die seën 

en krag wat dit ons aanbied. 

Dit leer ons om eers op te kyk 

na God, as die Een wat met sy 

almag met oorvloedige genade 

in ons werk. En dan leer dit ons 

hoe ons in ons eie onmag en 

nietigheid uit sy oorvloedige 

genade alle goeie dinge kan 

doen.  

In dié mate wat ons God met 

eerbied leer ken en aanbid as 

die God wat alles in alles doen, 

en dan onsself sien as die 

mense in wie Hy werk om ons 

in staat te stel om te wees en 

te doen wat Hy wil, sal ons die 

geheim van die Christelike 

lewe herontdek.  

God doen self in ons alles wat 

Hy deur ons wil doen. Hierin lê 

die troos van die hemelse 

waarheid wat sy Woord ons 

leer.  

Ons sal nou eers mooi gaan 

kyk na wat ons teks ons leer 

sodat ons dit reg kan verstaan. 

Daarna sal ons kyk hoe ons dit 

deel van ons eie lewe kan 

maak.  

Die ryk Bron  

Alle mag  

Die apostel begin met: God is 

by magte. God se almag is een 

van sy eienskappe wat alles 

raak wat Hy wil en doen. Wat 

Hy in die skepping en die 

(gaan aan op p. 2) 
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Boodskap vir die nuwe 

jaar! ≈ Dr Andrew Murray 

Wanneer die hamerhoue 

hard voel ≈ Adele Lombaard 

 

Nuwejaars Boodskap 

Napier Kerkblad 

Rusoord (Kersdag 2018) 

Jansie en Daan Killian 

Wees ‘n Ster ≈ Martha 

Smock 

Nuwe Begin ≈ Milanie 

Vosloo 

Entoesiasme ≈ Daelikse 

Woord 

Jou Nuwe Realiteit 

Pastoor Hansie Smit 

Hou aan  

Daelikse Woord 

Krag van Gebed ≈ Solly 

Ozrovech 

Die algemene Sinode: Is 

die vervaldatum op hande? 

E-kerkbode 

Moet op facebook alleen 

nie vertrou nie  ≈ E-

kerkbode 

Lesse uit die ontvankant 

van hospital besoek 

E-kerkbode 

Lief en Leed  ≈ Aankondiger 
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onderhouding van die wêreld 

gedoen het, is maar net die 

begin.  

Die grootste wonder van sy 

krag word op geestelike ge-

bied gesien, om die vreeslike 

mag van die sonde te oorwin, 

om sy volk van alle slawerny 

te verlos en om hulle te vorm 

en op te bou om aan Hom ge-

lykvormig te word en om aan 

sy heerlikheid deel te hê.  

Paulus wil ons help om 

hierdie magtige God wat won-

ders doen, raak te sien, sodat 

ons niks minder van Hom sal 

verwag as wat Hy in en deur 

ons wil doen nie.  

Alle genade  

God het mag om alle genade 

oorvloedig oor julle te laat 

wees (1933-vertaling). Let op 

die woorde: alle genade. Daar 

is baie soorte van genade. In 

hoofstuk 8 praat die apostel 

van hoe God se genade in die 

gemeentes van Masedonië in 

hulle vrygewigheid gesien kan 

word.  

Hy vermaan die Korintiërs dat 

net soos hulle in die genade-

gawes van geloof, woord, 

kennis, liefde oorvloedig was, 

hulle nou ook die genadega-

we van blymoedige bydraes 

sal beoefen. Maar dit is niks 

minder nie as die genade van 

Jesus Christus wat ter wille 

van hulle arm geword het so-

dat hulle deur sy armoede ryk 

kan word (8:9).  

So is daar ook die genade 

van gebed, genade om te kan 

ly, genade om nederig te 

wees, genade om te preek en 

te werk, genade vir alles wat 

ons moet wees en doen. Al 

hierdie genadegawes vat 

Paulus saam met hierdie een 

woord: God is magtig om alle 

genade oor ons oorvloedig te 

laat wees. 

Oorvloedig  

Let op die woord oorvloedig. 

Hy wys ons nie net op die al-

mag van God en sy groot ge-

nade nie, maar ook dat God 

mildelik gee en verlang om sy 

genadegawes in oorvloedige 

mate uit te deel. Dit is wat ons 

van Hom moet verwag. 

Altyd in alles  

Die apostel gebruik die woord 

alle vyf maal in hierdie vers, 

in die oorspronklike taal. Dit is 

om te sorg dat ons glad nie 

kan twyfel dat ons in alle om-

standighede van die lewe op 

sy genade vir ons kan reken 

nie.  

Eers praat hy van alle ge-

nade, dan dat ons altyd in alle 

opsigte (geen behoefte, klein 

of groot, word uitgesonder 

nie), altyd (elke oomblik van 

elke dag van ons hele lewe), 

volop (sonder die vrees dat 

ons iets sal kortkom), in alle 

goeie werke oorvloedig sal 

wees.  

Vir elke goeie werk  

Let op die laaste sinsnede: 

sodat julle ... oorvloedig kan 

wees tot elke goeie werk. ’n 

Gesonde appelboom dra 

heerlike en oorvloedige vrug-

te omdat sy lewenskrag hom 

daartoe in staat stel. Jou le-

wenskrag, kind van God, wil 

God deur sy almag so onder-

steun en oorvloedig met ge-

nade voorsien dat jy in alle 

goeie werke oorvloedig kan 

wees.  

God wil sy kinders nie net nou 

en dan, nie net in tye van 

nood en gebrek, tot goeie 

werke in staat stel nie. Sy 

Woord sê: “Julle is inderdaad 

uit genade gered, deur geloof. 

Hierdie redding kom nie uit 

julleself nie; dit is 'n gawe van 

God. God het ons gemaak 

wat ons nou is: in Christus Je-

sus het Hy ons geskep om 

ons lewe te wy aan die goeie 

(vanaf p. 1) 

(gaan aan op p. 3) 
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lees iemand vir jou ’n Bybelversie. Daarom sê hy 

nou uit dure ondervinding: Pasop vir kitsoploss-

ings, of dit nou op mediese of geestelike vlak is. 

Die derde kategorie besoeke was dié wat die 

meeste vir hom beteken het. Dit was mense wat 

sommer net by hom kom sit het, wat net daar 

was. Dis mense wat tipies sou sê: “As jy nie kan 

bid nie, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid?” 

Dit was vir hom baie werd. Hy was bekommerd 

oor sy familie en oor sy werk, maar hy het nie die 

energie gehad om self te bid nie. 

Dit was vir hom baie werd as mense net kom sit 

het om te luister, en gesit het al luister hulle na 

niks. Hy het nie lus gehad om te praat nie, en 

dan sit hulle net, vertel Johan. 

Hy verwys na iemand wat ingekom het en by 

hom kom sit het. Die persoon het eers net ge-

luister, en toe op die regte oomblik iets gesê. So 

’n besoek kan nie ’n vinnige in-en-uit wees nie. 

Hy verstaan die bedoelings van mense, ook later 

met opmerkings oor sy hare wat weer groei, 

maar dit het hom nie gehelp nie. By tye het dit by 

sy hospitaalbed ook ’n bietjie soos ’n dieretuin 

geword. Daar was strome besoekers en dit het 

hom net moeg gemaak. 

Die verskriklikste ding wat mense vir hom kon 

sê, was: “Ek weet hoe jy voel.” Dít terwyl hyself 

nie eens altyd geweet het hoe hy voel nie. 

So, wat is sy raad nou aan mense wat siekes in 

die hospitaal wil besoek? 

Een ding is, dink eers wat jy daar wil gaan doen. 

Nog iets is dat ’n mens luister voor jy praat. En 

as daar niks gesê word nie, sit ’n bietjie en loop. 

Moenie agter die Bybel wegkruip as jy niks het 

om te sê nie. 

Eintlik, sê Johan, kan hy nie ’n resep vir hospi-

taalbesoek gee nie, maar hy meen empatie is 

die sleutel. Jou blote teenwoordigheid. En her-

haalde teenwoordigheid. En luister. Moenie 

trooswoordjies sê nie. Die Liewe Here het jou 

twee ore en een mond gegee. 

Hoe gaan dit nou met hom? 

Heelwat beter, sê hy. Aanvanklik het hy met ’n 

rolstoel oor die weg gekom. Toe met twee 

krukke, later net een, en nou met ’n kierie. Hy 

bestuur ook weer. Hy het baie genade gehad, en 

’n goeie fisoterapeut. Die stryd is nog daar, sê 

hy. Dit word beter, maar dit gaan nie weg nie. 

En, weet hy ook, sonder sy vrou Hannie kon hy 

nie daardeur gekom het nie. 

(vanaf p. 14) 
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LESSE UIT DIE ONTVANGKANT 

VAN HOSPITAALBESOEK 

November 6, 2018 Kerkbode Artikels 

Begin verlede jaar het prof Johan van der Merwe 

ernstig siek geword. Tydens die siekte en die 

lang pad van beter word, het hy – van die 

ontvangkant af – baie geleer oor siekebesoek. 

Hy het vir NEELS JACKSON daarvan vertel. 

Hulle het teruggekom van vakansie by die see, 

vertel Johan. Hy het siek geword, gehoor daar is 

’n kwaadaardige gewas, kanker met ander 

woorde, en hy is geopereer. Toe hy hom weer 

kry, is hy halfpad verlam en in ’n rolstoel. 

Strome mense het hom in die hospitaal kom be-

soek. Dominees, lidmate, vriende … Aan die een 

kant het hy waardering vir die moeite wat mense 

gedoen het en vir hulle belangstelling, maar aan 

die ander kant was dit alles ’n bietjie oor-

weldigend. En daar was duidelik besoeke wat 

hom gehelp het en ander wat hom nie gehelp 

het nie. 

As hy terugdink daaroor, sê Johan, sou hy die 

besoekers in drie kategorieë kon indeel. 

Die eerste kategorie noem hy die kom-kykers. 

Dit is die mense wat uit nuuskierigheid of uit 

pligbesef kom kuier. Hulle vra dikwels nie eens 

vir jou hoe dit met jou gaan nie. Hulle vertel 

net hulle eie storie. Hulle vertel byvoorbeeld vir 

jou hoe gelukkig jy is dat jy oorleef het. En dit is 

waar, maar dit is nie wat jy in daardie situasie wil 

hoor nie. Hy was besig met ’n worsteling om sin 

te probeer maak van dit wat met hom gebeur 

het. 

Daar was ander wat vertel het dat hy goeie sorg 

het en dat dit iets is om voor dankbaar te wees – 

wat ook waar is. Of mense vertel vir jou van an-

der wie se siektes erger is as dit wat met jou 

gebeur het. En dit is alles met goeie bedoelings 

gedoen. Mense kom kuier tog nie by jou in die 

hospitaal met slegte bedoelings nie. Maar sulke 

besoeke mis die punt. 

Daar was ’n tweede kategorie: diegene met 

kitsoplossings. Dit het gewissel van mense met 

rate oor daggaolie of pampoenpitte, tot by 

diegene wat net kom om vir jou ’n Bybelversie te 

lees en te bid. Dit is asof hulle wegkruip agter 

die Bybel. Johan noem dit ’n Bybel-hit-and-run. 

Hy het dit waarskynlik self so gedoen, sê hy. 

Maar daar is geen regte persoonlike kontak nie, 

geen regte verstaan nie. Jy dink jy verstaan, 

maar jy verstaan nie eintlik nie. 

As jy daar in jou hospitaalbed lê, dan kom jy ag-

ter dit werk nie. Jy voel nie eintlik beter nie, al 

(gaan aan op p. 15) 

14 

Nuus uit e-kerkbode www.christians.co.za 

 

dade waarvoor Hy ons 

bestem het” (Ef 2:8, 10); “Dit 

is God wat julle gewillig en 

bekwaam maak om sy wil uit 

te voer” (Fil 2:13); “Hy het 

Homself vir ons as offer 

gegee om ons van alle on-

geregtigheid vry te maak en 

ons van sonde te reinig, sodat 

ons sy eie volk kan wees wat 

ywerig is om die goeie te 

doen” (Tit 2:14).  

Oorvloedige genade vir 

oorvloedige werk  

Sit nou die twee sinsnedes 

langs mekaar: “God het mag 

om alle genade oorvloedig 

oor julle te laat wees, sodat 

julle ... oorvloedig kan wees 

tot elke goeie werk.” As ek dít 

eers begryp, dan verstaan ek 

hoe Paulus kon getuig: “Maar 

deur die genade van God is 

ek wat ek is. Sy genade aan 

my was nie tevergeefs nie; 

inteendeel, ek het harder 

gewerk as hulle almal; eintlik 

was dit nie ek nie, maar die 

genade van God wat by my 

is” (1 Kor 15:10).  

Paulus kon bevestig dat dit 

waar is, en daag ons uit om 

dit self op die proef te stel. 

Glo dat die twee uitdrukkings 

oorvloedige genade en 

oorvloedige goeie werke 

onafskeidelik is. God se ge-

nade is oorvloedig oor jou, 

kind van God, sodat jy in alle 

goeie werke oorvloedig kan 

wees.  

Hou hieraan vas, en moet dit 

nie los nie. God se almag 

maak sy genade oorvloedig in 

my; sy genade maak my 

oorvloedig in alle goeie 

werke. Oorvloedige genade 

lei elke kind van God om 

oorvloedig vir Hom te werk. 

Dit gaan goed met die volk 

wie se God die Here is!  

Hoe om dit te ervaar  

Is dit ook vir jou?  

Baie mense sou dink: Hierdie 

dinge mag waar wees, maar 

dit is nie vir my nie. Dis te 

moeilik vir my.  

Kom luister as ek probeer om 

vir jou te wys hoe dit ook met 

jou kan gebeur soos nog nooit 

vantevore nie.  

Wat nodig is  

Die eerste ding wat nodig is, 

is ’n kinderlike geloof. Toe 

God vir Abraham belowe het: 

“Ek is God die almagtige; Ek 

sal jou oorvloedig seën,” het 

Hy hom in die skool van 

geloofstoetsing gesit, en dit 

het hom jare geneem voordat 

sy geloof die oorwinning 

behaal het in die offer van sy 

seun Isak. 

Dit is iets groots en heilig om 

met die heilige God om te 

gaan. Dit vra van my om my 

gedagtes en eie wil prys te 

gee. Ek moet leer om net op 

God se woord en sy 

getrouheid staat te maak.  

Toe die Here Jesus op aarde 

was, het Hy gereeld vir men-

se wat by Hom hulp gesoek 

het, gevra of hulle glo dat Hy 

vir hulle kon doen wat hulle 

gevra het.  

Word stil en dink hieroor ná  

Dink ná oor jou tekortkominge 

en jou onmag om jouself te 

verander in dié soort mens 

wat God van jou verwag om 

te wees. Neem dan vandag 

se Skrifgedeelte en bêre dit in 

jou hart.  

Leer dit van buite. Lees dit 

weer en weer. Pas dit op 

jouself toe, en dink daaraan 

hoe jou lewe sal wees as God 

se almag hierdie wonder in 

jou kan laat gebeur.  

Glo dat die lewende God, met 

sy oorvloedige genade, wag 

om Homself aan jou as die 

Almagtige bekend te stel, en 

moenie rus voordat jy elke 

woord van hierdie vers 

uitgespreek en vir jouself 

(vanaf p. 2) 

(gaan aan op p. 4) 
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toegeëien het nie. God is 

magtig om sy genade 

oorvloedig te maak, ook in 

my, sodat ook ek in alles en te 

alle tyde oorvloedig kan wees 

in elke goeie werk. Jesus vra: 

Glo jy dit? Alles is moontlik vir 

dié een wat glo.  

Kniel neer en vra  

Saam met hierdie geloofsoef-

ening gaan ook gebedsom-

gang. “Dit word uit genade 

aan jou gegee om te glo.” 

Daardie genade moet gevra 

en aangeneem word.  

Moenie dink dat gebed 

bestaan uit baie woorde wat 

jy self uitgedink het nie. Daar 

is ’n baie eenvoudiger manier 

om te bid, wat baie krag het. 

Dit begin deur eenvoudig by 

God stil te sit. Die hoofsaak 

van gebed is mos om met 

God om te gaan. Daar kan nie 

omgang met God wees as 

daar nie eers ’n ontmoeting 

met God is nie.  

Sit net stil voor God en aanbid 

sy teenwoordigheid.  

Glo dat Hy deur sy Gees in 

jou hart is, en buig jou 

ootmoedig voor Hom neer. 

Gee tyd aan die Heilige Gees 

om jou onder die indruk van 

sy groot mag en heiligheid te 

bring, tot jou siel met heilige 

vrees en eerbied vervul is.  

Ontvang en dank  

Sê dan met min woorde wat 

jou begeerte is. Oefen om in 

geloof te aanvaar dat God jou 

gebed verhoor het en in die 

diepte van jou hart waar ge-

maak het.  

Voordat jy opstaan, buig weer 

dankbaar voor die Here en 

dank Hom vir sy belofte en sy 

teenwoordigheid.  

Maak ’n gewoonte daarvan 

om elke dag so omgang met 

God te beoefen. As jy nie met 

stilte en aandag tyd daarvoor 

maak nie, hoe kan jy verwag 

dat God sy almag en 

oorvloedige genade in jou kan 

laat werk?  

Gee jouself aan God  

Laat dit alles gepaard gaan 

met die oorgawe van liefde. 

Baie mense dink aan oor-

gawe as ’n manier om hulle 

veiligheid of heiligheid te 

verseker, of om krag of seën 

te ontvang. Hulle dink daar-

aan as ’n daad van inspan-

ning. Dit is nie die belangrik-

ste nie.  

Waaroor dit eintlik gaan is of 

jy ten volle aan God behoort, 

dat jy nou in sy hande is en 

dat jy jouself daar moet laat.  

Wanneer jy jou werk gaan 

doen en nie aan Hom kan 

dink nie, dan weet jy tog waar 

jy Hom kan kry sodra daar ’n 

tydjie is. Jy het jouself aan 

Hom gegee om op te pas. Hy 

doen dit getrou. Al vergeet jy 

soms van Hom, of van Hom 

afdwaal, sal Hy jou nooit laat 

los nie.  

Gaan dadelik na Hom toe te-

rug, vernuwe in ootmoed jou 

belydenis dat jy jouself onher-

roeplik aan Hom weggegee 

het en dat jy jouself nie weer 

wil terugvat nie.  

Dit is in die siel wat algeheel 

aan die besit en sorg van God 

oorgegee is, dat Hy die kans 

kry om met al sy mag sy 

oorvloedige genade te laat 

werk. 

Oorgawe van liefde  

Die oorgawe is nie uit selfsug 

nie, maar uit liefde. Dit is deur 

die ewige liefde van God dat 

jy jouself oorgee. Jy kan dit 

net uit liefde ken en geniet. 

En dit is die een genadegawe 

wat God in jou wil laat werk.  

Begin om die woorde van 

vandag se teks deel van 

jouself te maak. Pas dit toe op 

elke behoefte, elke oomblik 

van jou lewe. God is nader 

(vanaf p. 3) 

(gaan aan op p. 5) 
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MOET OP FACEBOOK ALLEEN 

NIE VERTROU NIE 

February 7, 2019  Kerk-

bodeRedakteursbrief 

Facebook het pas 15 geword, wat beteken 

daar’s tieners in ons midde wat nooit ’n wêreld 

sonder die LIKE-knoppie geken het nie. 

NG-gemeentes het hulself oor die jare met oor-

gawe gewerp in die arms van Mark Zuckerberg 

se skepping en die kerk het waarskynlik veel nut 

daaruit geput en goeie werk daardeur vermag. ’n 

Klein steekproef op  www.kaapkerk.co.za  se 

“Gemeentes”-indeks wys dat uit die 233 inskry-

wings, waarvan 141 gemeentes hoegenaamd 

webwerwe gelys het, sowat 31 eenvoudig Face-

book-blaaie het. 

Hoe verstandig, volhoubaar en teologies is so 

digitale strategie? 

Verstandig? Gestel ’n algemene oorweging 

onder daardie 22% van gemeentes wat besluit 

het om hul digitale tuiste op sosiale media te 

bou, was finansieel: Dis goedkoper (en vinniger) 

om als net op Facebook te gaan laai as om die 

koster se laaitie te kry om ’n website te bou. Is 

daar iets fout daarmee? Andrew Lewis se 

bekende aanhaling is dalk ’n goeie antwoord hi-

erop: “If you are not paying for it, you’re not the 

customer; your the product being sold.” 

Volhoubaar? In die gange van bestuurskole sal 

mens dikwels die aanmaning hoor: Moenie strat-

egie bou op goed wat kan verander nie. Kan die 

oorheersing wat Facebook in die eerste plek so 

aanloklike en alles-vervangende digitale tuiste vir 

jou gemeentesake gemaak het, ooit “verander” 

en sy status afstaan teen ’n ander sosiale media-

platform? Hoor bietjie by jou 13-jarige en sy / 

haar vriende? 

Teologies? Hoe moet ’n gelowige dink oor “echo 

chambers”? Die risiko daaraan verbonde om 

jouself uit te lewer aan algoritmes wat jou eie 

voorkeure van vriende, kommentare en stories 

op die web slaafs aanteken en aan jou teru-

gvoer, terugvoer, terugvoer. Dis seker nie die 

dood van Katryn nie, mits jy darem ook af en toe 

jou foon neersit en gaan leef in die regte wêreld. 

Maar vir ’n gemeente in ’n kerk met ’n 

geskiedenis van afsondering wat steeds om van 

die kansels eggo, is daardie risiko heelwat hoër. 

Komaan, bou jou eie webwerf (daar is puik voor-

beelde onder NG gemeentes) en rig dit in met 

die liturgiese sorg en teologiese aanvoeling 

waarmee jy jou aanbiddingsplek benader. Al deel 

jy dan ook die webskakels via Facebook om ’n 

alle voete soontoe uit te nooi! 
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einde van sy rafkleeftyd bereik het. Hierdie 

standpunt word verder versterk deur besluite 

wat deur die Algemene Sinode geneem is wat 

groot spanning in gemeentes veroorsaak het. 

Die ontstaan van die Algemene Sinode help 

ons verstaan dat die vergadering as 

uitdruking van die eenheid in die NG Kerk, tog 

’n rol het om te speel. Die eerste vergadering 

van die Algemene Sinode is op 14 Oktober 

1962 in die Groote Kerk in Kaapstad deur prof 

EP Groenewald geopen. Dit was presies ’n 

100 jaar nadat die eenheid in die NG Kerk 

deur die Loedolff-saak in die Hooggeregshof 

in Kaapstad verbreek is. 

Vanaf 1907 het die Raad van Kerke gehelp 

om die onderlinge band tussen die verskillen-

de provinsiale sinodes van die NG Kerk in 

stand te hou. Dit is ook waar die ideaal van ’n 

herstelde kerkverband lewend gehou is. Een 

van die groot struikelblokke op pad na een 

herstelde kerkverband was Ordinansie 7 van 

1843. Op 3 Maart 1961 is die ordinansie deur 

’n privaatwet op die NGK deur die parlement 

herroep. Die Goewerneur-generaal van Suid-

Afrika het Wet 22 op 27 Maart 1961 onder-

teken. Dit het beteken dat die Kaapse si-

node nou saam met die ander provinsiale si-

nodes tot een Algemene Sinode kon toetree. 

Die eenheid wat so tot stand gekom het word 

verwoord in die leuse van die NGK: “Een lig-

gaam en een Gees”. 

Dit is hierdie eenheid wat te midde van die 

groot diversiteit in die NGK as ’n kosbare skat 

opgepas moet word. Die Bybelse opdrag tot 

eenheid soos wat dit in die belydenis-

grondslag van die NGK beskryf word maak dit 

ononderhandelbaar. Die sigbare gestalte van 

eenheid begin immers in eie kring! Die 

werksaamhede en die mandaat van die Alge-

mene Sinode mag dalk verander maar die 

vervaldatum mag nie op hande wees nie. 

In die volgende maande sal ons in die rubriek 

teruggaan na die verlede en enkele be-

langrike en soms omstrede besluite van die 

Algemene Sinode herbesoek. Die verlede 

help ons dalk op die pad vorentoe. 

 Prof Johan van der Merwe doseer kerkgeskiedenis 
aan die Universiteit van Pretoria.  

(vanaf p. 11) 
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aan jou as wat jy besef. God 

het jou meer lief as wat jy 

dink.  

God ken jou swakheid en dat 

jy niks is nie. Begin om vir jou 

hele lewe die woord te aan-

vaar: Dit is die almagtige God 

wat alle genade oorvloedig 

maak en die nietige skepsel 

daardeur bekwaam maak om 

elke oomblik van die jaar 

oorvloedig te wees om goeie 

dade te doen.  

En begin om met kinderlike 

geloof en liefde jouself elke 

dag en uur aan Hom oor te 

gee. So sal jy ervaar wat Hy 

in en deur jou wil doen.  

Te hoog en te swaar?  

Miskien dink jy by jouself: die 

boodskap van oorvloedige ge-

nade is wonderlik, maar toe jy 

verder lees van ’n nougesette 

lewe van gebed en oorgawe, 

dink jy dat dit vir jou te moeilik 

sal wees. Die genade verloor 

sy aantreklikheid, so dink jy, 

in die opoffering en noug-

esette lewe van gedurige om-

gang met God.  

Ek smeek by jou om tog nie 

aan sulke gedagtes toe te gee 

nie. Is God nie dit werd om 

alles vir Hom op te offer en 

elke dag volkome met Hom 

en vir Hom te lewe nie?  

Besef jy nie dat jou swakheid 

en onwilligheid deur God se 

genade oorwin kan word nie? 

As jy jou eers met jou hele 

hart aan Hom oorgegee het, 

wil die almagtige God jou 

soos ’n Vader met genade 

ondersteun om sy wil te doen. 

En wat nog die belangrikste 

en heerlikste is, Hy wil jou 

hart en lewe so met die ge-

nade en krag van sy liefde en 

nabyheid vervul, dat dit vir jou 

meer natuurlik en aangenaam 

sal word as wat jou daaglikse 

kos of ander tydelike vreugde 

is.  

Plant die woord in jou hart  

Kom, liewe broers en susters, 

voor ons van hierdie oorden-

king van die oorvloedige ge-

nade in God en in ons afskeid 

neem, laat ons die woord 

soos ’n saadjie in ons hart 

bêre. Kyk dan op na God en 

sê: “God, U is magtig om alle 

genade oorvloediglik in U te 

laat werk,” en laat jou hart 

dan byvoeg: “en ook in my.”  

Ja, my Here, ook in my!  

Omdat jy – ja, jy, net soos jy 

daar sit met al jou moeilike 

omstandighede en behoeftes 

– in alles, altyd, alles genoeg 

het, met so ’n wonderlike 

voorsiening vir elke behoefte, 

te midde van jou swakheid, 

het jy genoeg genade vir elke 

goeie werk.  

O Here Jesus, ons vertrou 

onsself heeltemal aan U toe, 

uit Wie se volheid ons genade 

op genade ontvang. Ons stel 

ons lewe geheel en al onder 

die leiding en bestuur van u 

Gees, sodat U in ons verheer-

lik kan word, tot heerlikheid 

van ons God en Vader. Amen. 

https://kaapkerk.co.za/wp-content/

up loads/2017/11/Andrew-Murray-

volledige-boodskap-Des-1917.pdf 

In geval van nood of ‘n 
dringende behoefte, ska-
kel 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 

(vanaf p. 4) 
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Wanneer die hamer-

houe hard voel 

Februarie 7, 2019 (Adele Lombaard) 

Is daar miskien ŉ kind wat nie 

deur sy vader getug word 

nie? (Heb 12:7). 

Dirk Opperman se bekende 

digbundel Engel uit die 

klip kry sy titel van die ant-

woord wat ŉ beroemde 

beeldhouer eendag gegee het 

toe daar aan hom gevra is 

hoe hy dit regkry om sulke 

pragtige beelde uit vormlose, 

dooie marmerblokke te skep. 

“Ek benader elke blok met die 

vaste geloof dat daar ŉ engel 

binne-in is wat deur my bevry 

moet word,” was sy antwoord. 

Presies só hanteer die Vader 

ons. In sy oë is ons egter nie 

marmerblokke nie, maar men-

se. En Hy is ŉ groter “kuns-

tenaar” as wat enige mens 

ooit kan wees. 

Soms moet die Vader die 

hamer en beitel inlê om ons 

te vorm, om ontslae te raak 

van die rowwe kante van ons 

natuur. Hebreërs 12:7-9 raai 

ons aan om ons nie hierteen 

te verset nie: “Verdra die tug 

as opvoeding, want God 

behandel julle as sy kinders. 

Is daar miskien ŉ kind wat nie 

deur sy vader getug word 

nie? As julle nie getug word 

soos al die ander nie, dan is 

julle nie werklik sy kinders 

nie. Verder, ons het ons aard-

se vaders gehad wat ons 

getug het, en ons het vir hulle 

eerbied gehad. Sal ons ons 

nie nog des te meer aan die 

hemelse Vader onderwerp en 

lewe nie?” 

Die Vader het ŉ plan met elk 

van sy kinders se lewe. Hy wil 

nie ŉ engel in ons laat vorm 

aanneem nie, maar die beeld 

van sy Seun, Jesus Christus. 

Laat ons Hom as Vader 

daarmee vertrou. Selfs al voel 

die hamerhoue hard en die 

beitelpunt skerp. 

Die Vader hanteer ons nie 

soos marmerblokke nie, maar 

soos mense, Sy mense. 

Vader, hier is ek. Vorm my. 

Breek my, as dit moet. 

Solank dit net U is wat die 

hamer en beitel hanteer. 

Amen. 

Johan Cilliers 

h t t p : / /

bvv.bybelmedia.org.za/2019/02/07/

wanneer-die-hamerhoue-hard-voel/

#more-3148 

 

Nuwejaars Boodskap 
Dis ‘n nuwe jaar…. 

‘n Kans om die sleg en seer 

van al die gisters te vergeet 

en net die vreugde-mooi 

saam te neem. 

Vanjaar, Here, wil ek regtig 

oor begin: ek wil elke dag met 

‘n skoon hart leef, ‘n rein 

gewete gaan slaap en ‘n ver-

vullende lewe lei. 

Vanjaar wil ek minder “ek” 

wees, en meer U; minder 

kerm en kla en meer lag en 

dankie sê. Ek wil nader aan U 

leef, U en u Woord beter leer 

ken en meer soos U wees. 

My gebed vandag is: 

Wees asseblief by my: Wees 

elke oomblik van elke dag my 

ewig Metgesel, my alwyse 

Raadgewer en my begripvolle 

Trooster. 

Help my om so op U gefokus 

te bly dat ek elke dag met 

oorgawe sal leef in die wete 

dat U die God van die Heelal 

agter, langs, voor, onder en 

bo my is. 

Van nou af tot in ewigheid. 

AMEN 

Uittreksel uit Moed vir elke môre/ en 

ons Kerkblaadjie van Die Vriendelike 

Gemeente Napier. 
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Gebed:Ek hou aan, en 

JAAG  NA  DIE  WENSTREEP! 

Uit Daelikse Woord  

Krag van Gebed 

Lees Job 21:1-16 
Wat is die Almagtige dat ons 

Hom sou dien?  Watter nut 

het dit om Hom te aanbid?  -

 Job 21:15 

Dit is ‘n algemene denkpa-

troon by baie mense wanneer 

hulle oor gebed praat wat on-

beantwoord bly, om te wonder 

of dit die moeite werd is of 

enige doel dien om te 

bid.  Hulle ken die pynlike ge-

voel van ontnugtering nadat 

hulle dringend gebid het om 

iets wat hulle toe nie ontvang 

het nie. 

Hierdie ontnugtering oor on-

beantwoorde gebedek kan 

teruggevoer word na mense 

se onkunde in verband met 

gebed.  Gebed is nie ‘n munt-

outomaat waaruit jy dít wat jy 

wil hê, kan onttrek deur net ‘n 

muntstuk in te voer nie. 

Ware gebed is in die eerste 

plek die soeke na die kon-

inkryk van God, sy wil  en sy 

verheerliking.  Jy kan slegs 

die koninkryk verstaan as jy 

die Koning ontmoet en jouself 

a a n  H o m  t o e g e w y 

het.  Christus moet die mid-

delpunt van jou gebedslewe 

wees.  Deur Hom kom jy tot 

die Vader. 

Indien jy voel dat dat jou 

gebedslewe ontoereikend is, 

is dit tyd vir ‘n bietjie selfond-

ersoek.  Soek jy opreg na die 

wil van God in jou gebede en 

jou lewe?  Is Hy vir jou kos-

baar bo alles?  Of gebruik jy 

Hom as ‘n pion in jou eie 

skaakspel? 

Eerlike en opregte antwoorde 

op hierdie vra, mag jou ver-

trekpunt na ‘n nuwe, kragtige 

en betekenisvolle gebedslewe 

wees.  Dan is jou gebede nie 

meer vraagtekens nie, maar 

God buig hulle oop tot 

uitroeptekens~ 

Gebed:  Almagtige God, 

dankie dat  U my deur die 

krag van die Heilige Gees 

geleer het dat effektiewe 

gebed afhang van my ver-

houding met Jesus Christus, 

my Verlosser.  Amen 

©  Solly Ozrovech (In die 

holte van God se hand) 

DIE ALGEMENE SINODE: IS DIE 

VERVALDATUM OP HANDE? 

January 26, 2019 Johan Van der Merwe Terug na die 

toekoms 

Die sewentiende gewone vergadering van die 

Algemene Sinode van die NG Kerk vind vanaf 

6-11 Oktober 2019 in Boksburg plaas. Dit is 

die grootste vergadering van die kerk waar al 

die gemeentes van die kerk verteenwoordig 

word. Anders as by streeksinodes, stuur elke 

gemeente egter nie afgevaardigdes nie, maar 

word gemeentes indirek deur hulle 

onderskeie sinodes verteenwoordig. Dit is 

waarskynlik die enkele grootste rede waarom 

al meer stemme opgaan wat meen dat die 

Algemene Sinode soos ons dit nou ken die 
(gaan aan op p. 12) 

11 

Nuus uit e-kerkbode www.christians.co.za 

http://bvv.bybelmedia.org.za/2019/02/07/wanneer-die-hamerhoue-hard-voel/
http://kerkbode.christians.co.za/2019/01/26/die-algemene-sinode-is-die-vervaldatum-op-hande/
http://kerkbode.christians.co.za/author/johanvandermerwe/
http://kerkbode.christians.co.za/category/dinkstof/terug-na-die-toekoms/
http://kerkbode.christians.co.za/category/dinkstof/terug-na-die-toekoms/


 

Entoesiasme 
Nogtans sal ek jubel in die 

Here, ek sal juig in die God 

van my heil.  Hab.  3:18  (OV) 

Om entoesiasties te wees, is 

om gelukkig te wees omtrent 

die lewe en alles wat dit 

bied.  Dit is om met en-

toesiasme elke nuwe dag aan 

te durf, seker daarvan dat al-

les ordelik en reg sal verloop 

omdat God self die stuurman 

van my lewe is, en waar Hy 

heers, daar is wondere nooit 

uitgesluit nie! 

Die lig van ons Hemelse 

Vader is daar om my te lei en 

te rig, elke tree van die weg 

w a t  e k  m o e t  w a n -

del.  Geseënd is ek in hierdie 

lig, en geseënd is elkeen wat 

vandag my pad mag kruis. 

Die liefde van die Seun is 

daar om my te beskerm, en al 

is die dag voor my nog 

onbekend, gaan ek met en-

toesiasme voort, want waar 

daar liefde is, is daar geluk, 

harmonie en vrede. 

Die krag van die heilige Gees 

is daar, en in hierdie grootse 

krag, vrylik tot my beskik-

king,  is ek ‘n wenner.   Met 

soveel lig, soveel liefde en 

krag – my drie kosbare dia-

mante wat ek kan gebruik 

tot my eie en my medemens 

se seën – hóé anders kan ek 

wees as entoesiasties?   Ja, 

ek sal jubel en juig in die God 

van my heil! 

Gebed:  Ek jubel en juig in die 

God van my heil! 

~ Uit Daelikse Woord ~ 
 

Jou Nuwe Realiteit! 
In Christus ontdek jy jou nuwe 

realiteit. Om minderwaardig te 

voel, is ‘n leuen. Siekte is nie 

jou realiteit nie. Om verwy-

derd van God te voel en te 

lewe, is ook nie jou realiteit 

nie. Dis ‘n vals realiteit. Wat is 

‘n mens se realiteit? Dit is dit 

wat jy as die waarheid en die 

werklikheid beskou. Maar dit 

is slegs jou opinie van die 

werklikheid. Jou persepsie. 

En persepsies kan en moet 

verander. Ons is wie God sê 

ons is. Dis ons realiteit. Nie 

w a t  o n s  o u e r s  e n 

onderwysers en vriende sê 

nie. In Christus ontdek jy jou 

ware identiteit en realiteit! 

Geskryf deur Pastoor Hansie 

Smit 

HOU  AAN 
Ek maak my los van wat agter 

is en strek my uit na wat voor 

is.  Ek span my in om by die 

wenstreep te kom.  -  Fil-

ip.  3:13-14 

Ek hou aan om aan te 

hou.   Ek glo aan my eie in-

wonende Christusgees, en 

aan my vermoë om gebruik te 

maak van hierdie Wonder wat 

in my woon, om my doelwit te 

bereik. 

Ek hou aan om aan te 

hou.  Ek gee nie in nie, en ek 

gee ook nie toe aan wanhoop 

en vrees nie.   Ek soek dit wat 

goed en reg is, en word gelei 

elke tree van die weg wat ek 

moet volg.  Vasberade bly my 

voete stewig op my pad van 

lig, en vir elke tree wat my 

nader bring aan my doelwit, 

sê ek dankie. 

Ek weier om stil te staan en 

uit te wei oor enigiets wat 

negatief skyn te wees.  Ek 

weier om enige gedagte of 

gevoel te aanvaar wat my 

mikpunt bedreig.  Ek versterk 

my gees en steun my moraal 

met my innerlike voorneme 

om aan te hou aanhou. 

Dit waarna ek streef, kan 

bereik word.  Daar is ‘n sterk, 

bekwame Gees in my, en met 

m y  o ë  o p  H o m , 

JAAG  EK  NA  DIE  WENST

REEP! 
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RUSOORD 
Kersdag 2018 

Elke jaar het mos maar 

s y  h o o g t e -  e n 

laagtepunte. Een van 

die hoogtepunte in  

o n s  g e m e e n t e -

kalender is Kersdag. 

Dan word die kerk 

getooi in warm rooi 

kleure en daar brand 

oral sagte kerse en ek 

verbeel my dat mense 

ook sommer bietjie 

sagter en meer geduld-

ig is. Vir ons Vroue-diens is dit ook ‘n hoogtepunt omdat ons die oggend net na die diens ‘n 

besoek aan Rusoord bring. Ons bring vir elkeen ‘n geskenk. Wel klein en dikwels gering, 

maar ons wil vir al die inwoners ook sê dat ons vir hulle lief 

is en dat ons vir hulle omgee. Hierdie jaar was dit vir ons 

voorwaar ‘n voorreg om die geskenke uit te deel. Elkeen 

het ‘n pakkie gekry  – selfs die personeel wat aan diens 

was en die kombuispersoneel. 

Ons wil graag vir elkeen wat die oggend vir ons gaan help 

het, baie dankie sê vir die hulp. Ons was veral bly om ’n 

paar sterk jong mans daar 

te hê wat die swaar kar-

tonne gedra het. Maar ons 

wil ook graag vir u as ge-

meente bedank. Elke jaar 

wanneer ons op u ‘n beroep doen om by te dra vir die gesken-

ke, doen u dit met ‘n ruim en vrygewige hart. Daarsonder sou 

ons dit nooit kon doen nie. Graag wil ek Fransien Kruger se 

bydrae uitlig. Baie dankie Fransien vir jou liefde vir alle men-

se.  

Jansie Kilian (Foto’s geneem deur Daan Killian—Baie Dankie) 
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Wees  'n  STER 
deur Martha Smock 

Elke keer as daar 'n kindjie 

gebore word, is dit so asof hy 

net die tyd afgewag het om op 

die verhoog te verskyn, om 'n 

ster te wees en sy rol te speel 

in die spel wat die lewe ge-

noem word. 

Het jy al jóú plek op die ver-

hoog gevind, is jy al 'n ster of 

wag jy nog jou beurt 

af?  Toe  JESUS in die wêreld 

gekom het, is daar 'n Ster ge-

bore.  JESUS het Sy rol ge-

ken, maar miskien weet jy 

nog nie wat jou rol is nie, 

miskien soek jy nog jou plek, 

betekenis en doel in die 

lewe ... 

Wat is 'n ster?  Dit is 'n ligge-

wer.  Om jou rol op die ver-

hoog van die lewe te speel, 

moet jy 'n liggewer wees.  Nie 

almal kan 'n ster in 'n toneel-

stuk wees nie, maar ons kan 

almal 'n ster in ons eie 

omgewing wees, ons kan 

almal liggewers wees. 

Jy sê miskien: "Ek is onbel-

angrik, eintlik niks om oor 

huistoe te skryf nie en boonop 

sonder enige noemenswaar-

dige talente", maar dit 

verhoed jou nóg nie om 'n 

ster in jou éie kringetjie te 

wees nie en jy kan 'n ster in 

iemand ánders se hemelruim 

wees, deur jou lig van geloof 

ómhoog te hou. 

Dalk voel jy dat jou lig nader 

aan 'n kers is as 'n ster, maar 

dis ook waar dat die gróótste 

duisternis in die wêreld nie die 

kléinste kersie se liggie kan 

doof nie.  Dis ook waar dat 

één klein kersie báie ander 

kerse aan die brand kan steek 

sonder om self dood te gaan. 

Laat *jóú* liggie dus helder 

skyn vir JESUS of dit nou 

gloei soos 'n helder ster of 

soos die klein vlammetjie van 

'n kersie.  Élke liggewertjie is 

*só* belangrik vir JESUS, 

want óral is daar mensies wat 

ons liggies nódig het om húlle 

pad te verlig, op pad na die 

Hemelhuis. 

Geplaas deur:  Kersfees Elke Dag / 
Facebook  
 

Nuwe Begin 
 

AAN:  JESUS         VAN:  MY 

deur Milanie Vosloo 

Aan elkeen wat die oorwin-

ning behaal, sal Ek van die 

verborge manna gee, en 

daarby sal Ek vir hom 'n 

spierwit klippie gee met 'n 

nuwe naam daarop gegra-

veer, wat niemand anders ken 

nie, net hy wat dit kry.  -

  Openbaring 2:17 

Hier staan ek 

met leë hande: 

Ál wat ek het, is my 

gelapte gedagtes, 

krom woorde 

én gebroke hart. 
 

Sal U dit asseblief neem 

en omtówer in 

'n sneeuwit lewe 

toegedraai in suiwer kristal 

waarin *Ú* heerlikheid 

élke oomblik weerkaats? 
 

Híér staan ek, JESUS, 

néém my! 
 

“Dit is nie vir gawes  dat ek 

aanhou om tot GOD te bid 

nie, dit is omdat die enigste 

ware lewe nêrens anders as 

in Hóm te vind is nie.”-

 Gregorius van Navek 
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