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Die Aankondiger   

9 Augustus 2020     
Prediker:                   Ds. Petro Du Toit      

God laat Homself vind   

deur Stephan Joubert 

“Die wreedaards het my pa doodgeskiet vir ’n selfoon.” “Daar was alweer ’n spul nuwe 

plaasmoorde.” So klink grepe uit die hartseer stories wat daagliks in Suid Afrika afspeel. 

“Wat help dit ons bid?” vra baie. “Ons moet nog meer bid,” sê ander. Hoe gemaak? Die 

Bybel systap nie sulke pyn-vrae nie. Die boek Job is juis ’n lewensgrootte worsteling met 

lyding en met God se rol hierbinne. Nadat Job self al sy kinders aan die dood verloor het, 

saam met al sy aardse besittings, worstel hy om sin te maak van die lewe en van God. Dan 

ontdek Job vir God op ’n nuwe manier in sy lyding. Hy loop in God vas, nie in rasionele ant-

woorde nie. Of is dit andersom? God loop in Job vas! Job ontdek dan dat die Here hom nie 

afgeskryf het nie. Hy leer God ken as die Een wat Sy liefde en almag ten toon stel in Sy 

skepping. Hy is glad nie ’n manipulerende God wat eensydig al die toutjies trek nie. Hy 

boelie niemand tot geloof nie. Ook kry God nie mense graag terug deur hulle te laat ly nie. 

Die Here wys sy genadehart aan soekers en lydendes, sodat hulle uiteindelik in gevindes 

verander. God laat Homself altyd vind deur soekers.   

Geseënde Vrouedag 

 

“Sy het innerlike krag 

en waardigheid. Sy is 

nie bekommerd oor die 

toekoms nie”  

Spreuke 31:25 
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• Marie Janse v Vuuren  se broer het gesterf van Covid. Ons bid vir haar en familie. 

• Ons is dankbaar dat Ina vir Dup Du Plessis kon plek kry in ‘n versorgingseenheid. Ons bid vir 

hulle albei. 

• Chris Von Wieligh wat vroeër positief getoets het vir die virus het geen simptome getoon nie 

en sal weer getoets word. Hy gaan ook in die afsienbare toekoms weer ge-opereer word. 

• Renier Steyn, een van die jongmense wat die virus opgedoen het,  is beter. 

• Ons dink nog aan Madel van der Wat wat herstel na ‘n voetoperasie. 

• Ons bid vir Theresa en die ander kinders na die afsterwe van  Annette Voges. 

• Die inwoners van Rusoord wat postief vir Covid is, het ons gebede nodig en ons  dink aan al 

die inwoners. 

• Ons bid ook vir die personeel  van Rusoord en spesiaal vir die bestuurder    Ida Du Plessis. 

Lief en Leed 

BANKBESONDERHEDE -  OMGEEKERK LYTTELTON-NOORD 

NG Gemeente Lyttelton-Noord              FNB Centurion 

                                                                  Takkode: 261550 

                                                                  Rekening: 62784389796 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Van den Bergh Jenny 08/09   0738358339 

Blom Jurie 08/10 012 6640430 0832743484 

Pennells George 08/10 012 653 2502 0826235315 

Claassen Herculina Victoria  08/11     

Coetzee Mike 08/12 012 6441700 0823587129 

Swanepoel Marleen 08/14 012 664 2736   

Roets Corrie 08/15 012 664 3447 0837761030 

VERJAARSDAE :  9 - 15 Augustus 
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Ek leer by my skaaphond – 1 
 
Philip Keller (“Lessons from a Sheep Dog”) het op ‘n 

beesplaas in Oos-Afrika grootgeword.  Hy verhuis na 

Amerika, koop hy ‘n plasie langs die see, en boer met 

skape. 

 

Hy kom gou agter dat hy nie alleen die kudde sal kan 

beheer nie.  Daarom soek hy na ‘n goeie skaaphond.  

Eendag sien hy ‘n advertensie: 

“Dringend: Op soek na ‘n goeie plaashuis vir ‘n    

opreggeteelde skaaphond.  Sy pas nie in die stad in nie, 

jaag motors en kinders op fietse, spring oor mure! 

Kontak: . . . dringend” 

 

Philip maak kontak en die desperate eienaar sê hy moet die hond so gou moontlik gaan 

haal.  Hy ry stad toe en toe hy by die adres stilhou, sien hy iets onstellends.  Lassy, ‘n 

opreggeteelde skaaphond lyk misrabel.  Sy is met ‘n ketting aan ‘n paal vas en ‘n tweede 

ketting spalk haar nek aan haar agterbeen vas.  Sy is ‘n patetiese, vuil, stowwerige, 

aggressiewe, grommende gevangene. 

 

Hy sien egter haar potensiaal – sy is sterk gebou en intelligent, sy lyk leerbaar.  Hy besluit 

om haar plaas toe te neem.  In die motor is sy aggressief en verwerp enige toenadering.  

Op die plaas maak hy haar aan ‘n paal naby ‘n hok wat hy vir haar gemaak het, vas.  Hy 

bied vir haar vars kos en water aan, maar sy weier enige kos en toenadering en reageer 

aggressief as hy aan haar probeer vat.  Na ‘n paar dae besluit hy om haar los te maak, 

waarna sy vlug en in die ruigtes verdwyn.  Vir dae sien hy haar nie, maar hy bly hoop en 

kyk daagliks of sy nie wil terugkom nie. 

 

Dit herinner aan die Verlore Seun (Luk 15) wat van sy pa se huis af weggegaan het na “‘n 

beter land” toe, maar daar beland hy in die wrede kloue van die wêreld, hy verloor 

alles en word misbruik.  Ten spyte van sy ingebore potensiaal, is hy ‘n gevangene, 

geboei in kettings van nutteoosheid en verlorenheid. 

Lassy is die produk van omstandighede.  Die velore seun se situasie is weens verkeerde 

keuses.  Of dit omstandighede of verkeerde keuses is, 

Sonder die Here Jesus is ons almal in die greep van ‘n wrede eienaar wat ons 

potensiaal misken en ons geketting hou deur ons sonde, en ons in haaglike 

omstandighede laat leef.  “We are all shackled by sin without 

Jesus Christ” (Rom. 3:23; Jes 53:6) 

Wat die verlore seun en Lassy nie geweet het nie is dat iemand elke dag op die uitkyk 

was om te sien of hulle nie dalk sal terugkom nie (Luk15:20).   

Ons moet ook weet, Iemand, ons Hemelse Vader wag ook vir ons . . . 

Lees volgende week verder aan “Ek leer by my skaaphond” 


