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Die Aankondiger   

16 Augustus 2020     
Prediker:    NAGMAAL          Ds. Gideon Du Toit    

So maak jy jou lewe eenvoudiger   

deur Stephan Joubert 

Dit is een ding om te sê die Here is jou Herder, soos wat Psalm 23 leer. Maar dit is iets anders 

om te sê jy kom niks kort nie. Moenie met ’n verbruikersmentaliteit opgeskeep sit nie. Moenie ’n 

voltydse tekort-kommer wees nie - nie as Psalm 23 jou leef-psalm is nie. Hoe? Wel, verwyder ’n 

klomp onnodige “stuff” uit jou lewe. Kom klaar met minder dinge.  

 

Maar eenvoud is nie net om minder dinge te hê om oor te bekommer nie. Dit gaan oor vaste koer-

saanduiders in jou lewe wat jou lewe vereenvoduig. In ’n 2018 studie oor morele keuses het Mar-

yam Kouchaki en ander navorsers bevind dat mense wat hulle besluite as morele besluite 

verstaan, minder daaroor nadink as diegene wat dit nie as morele vraagstukke sien nie. Die goeie 

nuus van hierdie studie is dat wanneer ons ‘n bepaalde saak vanuit ons beginsels beoordeel, dan 

neem ons dit meer spontaan as wanneer ons dit ter wille van oorlewing of selfsugtige behoeftes 

neem. In gewone taal gesê - wanneer ons vanuit ons geloofsbeginsels leef, vereenvoudig dit al 

ons keuses.  

 

Kom ons neem een voorbeeld: die waarheid! Wanneer ons elke dag kies om die belt van waar-

heid te dra, soos wat Paulus in Efesiërs 6 skryf, en om op Jesus se pad van waarheid te leef 

(Johannes 14:3), dan is ons lewe koersvas. As ons weet dat leuens een van die dodelike sewe 

sondes is wat God met ’n passie haat soos wat Spreuke 6 leer, dan systap ons dit. Dan dink ons 

nie eers in verskillende situasies of ons die waarheid moet praat, en of ons moet jok nie. Dan is 

daar nie so ’n keuse nie! Wanneer ons van harte glo dat waarheid een van pilare van ons geloof 

is, dan gebeur dit spontaan op ons lippe en in ons lewe. Dan is ons lewens baie eenvoudiger as 

diegene wat hulleself gedurig vasdraai in leuens en wat dan weer nuwe jok-stories moet opdis om 

hieruit te probeer loskom. 

 

Ons leef in ’n wêreld wat ligweg omgaan met die waarheid. Moenie dit doen nie, dit maak jou 

gewete so rekbaar soos kougom. Dit maak jou lewe ingewikkeld. Leef eenvoudiger: Praat die 

waarheid!  
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• Chris Von Wielich  het goeie nuus gekry. Hy is nou negatief vir Covid 19 en word Maandag 

geopereer. Ons bid dat dit ‘n sukses sal wees en dat hy goed sal genees. 

 

• Ons dink aan Engela Nieuwoudt wat lae bloeddruk het en bid dat sy gou beter sal voel. 

 

• Frans Calitz het in die tyd werk gekry, ons loof die Here daarvoor. Kom ons bid dat Natasha 

en hulle twee seuns ook van Bronkhorstspruit na Pretoria kan terugkeer.  

 

• Ons dank die vroue wat ingespring het onder Adél Klerck se leiding en vir René Odendaal 

ondersteun het met hulle kerrie en rys verkope. Geluk aan Martin en René en kinders wat 

hard gewerk het en die dag 'n sukses gemaak het. 

 

• Rusoord se inwoners en staf het nog voorbidding nodig in die Covid grendeltyd. Goeie nuus is 

dat van die inwoners wat positief getoets het, genees het. Ons dank die Here vir Rita Schoe-

man, Elsa Jacobs en Ruth van der Walt se beterskap. Bid vir almal wat steeds siek is. 

 

Lief en Leed 

BANKBESONDERHEDE -  OMGEEKERK LYTTELTON-NOORD 

NG Gemeente Lyttelton-Noord              FNB Centurion 

                                                                  Takkode: 261550 

                                                                  Rekening: 62784389796 

VERJAARSDAE :  16 - 22 Augustus 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Smith Lily 08/16   0714627857 

Van Zyl Lionel 08/16 012 664 0123 0824554593 

Nel Trudie 08/17 012 664 4418 0823756286 

Oosthuizen Trudie 08/17   0828231474 

Botha Cynthia 08/20 012 664 8878 0826125712 

Oosthuizen Renee 08/20     

Terblanche Cleo 08/20     

Van Rooyen Susaar 08/22 012 664 4639 0833791463 
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Ek leer by my skaaphond – 2 
 
 

Verlede keer: Lassy word in die stad 
geketting en mishandel, Philip neem haar 
plaas toe.  Omdat Lassy aggressief is, weier 
om te vreet en aggressief reageer op sy 
toenadering, besluit hy om haar los te maak.  
Sy vlug en verdwyn in die ruigtes.  Hy kyk 
elke dag of sy nie tog wil terugkom nie. 
 
Een middag ‘n paar dae later, sien hy vir 
Lassy op ‘n hoë rots in sy rigting lê en kyk.  
Hy gaan haal water en kos, maar toe hy 
nader kom, vlug sy weer.  Hy sit die kos en 
water naby die rots neer.  Die volgende 
oggend is die kos geëet, maar daar is nie 
sprake van toenadering van haar kant af 
nie.  Sy wil die kos hê, maar nie vir hom nie. 

 
Sy hart gaan uit na die pragtige hond, hy het ‘n intense verlange dat sy hom sal leer ken, 
vertrou en leer om hom lief te hê, om sy vriend en medewerker te wees.  Die vraag is 
egter, sal dit ooit met dié mishandelde en miskende hond kan gebeur? 
 
Een middag sien hy hoe sy reageer toe sy ‘n klompie skape sien wat naby die rots wei – 
so asof die ingebore potensiaal, en die instink om met skape te werk, na vore kom.  Die 
daaropvolgende dae sorg hy doelbewus dat ‘n klompie skape laat middag naby die rots 
wei.  Dit werk en haar belangstelling in die skape word al duideliker. 
 
‘n Paar dae later tuur hy laat middag die vertes in met sy hande agter sy rug.  Toe voel 
hy . . . ‘n sagte nat hondesnoet in sy hand.  Hy draai stadig om en daar was Lassy by 
hom!  Hy steek sy hand uit na haar en sy vlug nie, is versigtig maar nie vreesagtig of 
aggressief nie.  Sy het vrywillig kom aanmeld, in reaksie op Philip se onvoorwaardelike 
liefde en toewyding. 
 
Sy draf saam met hom huis toe, na die plek waar sy tuis en veilig sal wees, en waar in al 
haar behoeftes voorsien sal word.  Philip en Lassy se vreugde en opgewondenheid ken 
geen perke nie!  By die huis gaan sy in haar kassie in, kom weer uit, vreet kos en drink 
water, lek Philip se hande.  Instinktief weet sy, ek het “huistoe gekom”. 
 
Toe dit tot Lassy deurding dat Philip net goeie bedoelings met haar het, en innerlik ervaar 
dat sy saam met hom vervulling en versorging sal beleef, vertrou sy haarself aan hom 
toe, ten spyte van haar ongelukkige verlede.  Soos wat die skemer toeneem het sy stil in 
haar hok geklim en rustig en vredevol gaan lê. 
 
Die verlore seun kyk na sy misrabele omstandighede by die varkhokke, onthou sy vader 
se huis, en besluit om hom aan sy vader se sorg toe te vertrou.  Lassy sien die 
mooontlikheid van ‘n nuwe lewe by haar nuwe eienaar. 
 
Soms wil ons die voordele van die koninkryk hê, maar nie die Koning nie. Wanneer ons 
egter moeg word van ploeter, en onthou van ons Vader wat net goeie bedoelings met 

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


