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Die Aankondiger   

23  Augustus 2020     
Prediker:    Ds. Gideon Du Toit     

Dit is nie so maklik nie, maar….   

deur Stephan Joubert 

Dit is nie so maklik soos wat jy dink nie. Of so eenvoudig nie. Gereeld hoor mens sulke uitdrukkings. 

Hulle wat sulke dinge sê is heeltemal reg. As dit so maklik of so eenvoudig was, dan was dit! Dan het 

almal dit reggekry. Tereg het die Franse filosoof Jacques Derrida gesê: “If things were simple, word 

would have gotten around.” Niks wat die moeite werd is kom maklik nie. ’n Goed geleefde lewe gaan 

daaroor dat ons moeilike dinge baasraak, ook op geloofsterrein. Van laasgenoemde gepraat - as dit 

maklik was om Jesus te volg, dan het almal dit gedoen. Dan het almal hulle kruise opgeneem en 

Hom gevolg soos wat Hy in Markus 8 vir ons sê. Tog is dit daardie klein groepie wat bereid is om 

hulleself te verloën en Hom al die pad te volg wat sin en betekenis in hulle lewens vind. Geloof vra ’n 

berg om elke dag te klim, maar ter wille van die vreugde en die vryheid wat sulke bergklimmers vind 

in die Here, is dit oor en oor die moeite werd. Dit is om die hemele oop te sien bokant hulle koppe. Dit 

is om nuwe lewe te voel bruis.  

VERJAARSDAE :  23- 29 Augustus 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Mostert Nadia Anné 08/23 012 664 4652   

Myburgh Dirk 08/23 012 664 4449 063 2220126 

Vosloo Jan 08/23     

Goosen Hans 08/24 012 664 0370 084 8183212 

Blignaut Ernie 08/25   082 2149203 

Cilliers Riekie 08/25 012 644 0218 082 9567154 

Duvenage Catharine-May 08/25 012 653 1308   

Crafford Telana 08/26     

Van Heerden Annalie 08/26 012 664 1458 082 4616913 

Klerck Werner 08/27 012 664 2261 072 3229357 

Nel Adriaan 08/28   082 7814223 

Visagie Miemie 08/28     

Wiese Bianca 08/28 012 664 4660   

Van Niekerk Lien 08/29 012 664 3162   

http://s10u-mail.9.evlink.net/servlet/link/23584/576751/48796362/2003635
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Ek leer by my skaaphond – 3 
 

Verlede keer: Die verwaardeloosde skaaphond 

het op Philip se plaas aangekom.  Sy wou 

aanvanklik niks van sy toenadering weet nie, vlug 

weg, maar na ‘n ruk kom sy tog nader, en eet snags 

die kos wat hy vir haar neersit.  Toe sy die skape 

sien, skop die ingebore instink in en uiteindelik kom 

sy na hom toe.  Sy vreugde is groot en hulle gaan 

saam huis toe. 

 

Die kontras tussen die haglike gekettingde en 

sinnelose omstandighede in die stad, en die plaas 

se ruimte en vryheid, stlte, kalmte en rustigheid is 

soos balsem op ‘n wond.  Philip se sagte stem en 

strelende hand oortuig haar.  Uitendelik is die 

afstand tussen Lassie en Philip oorbrug!  Vreugde 

spoel deur hom, hy beleef hoop en verwagting. 

 

Sy het uiteindelik die keuse gemaak – “huis toe” gekom waar sy, in gebondenheid aan Phillip en 

die plaas, vryheid, tevredenheid en vervulling sou kon beleef.  Onbewustelik het sy haar rug 

gekeer op die ou lewe van slawerny en misbruik. 

 

Dit was ‘n belangrike beginpunt, maar dit moes nog in haar lewe uitwerk.  Dit was egter nie so 

maklik nie.  Die eerste aantal weke na die wonderlike aand toe Lassie haar vertroue in Phillip 

gestel het, was sy steeds soos ‘n styf gespanne snaar – as hy aan haar raak, het sy gebewe van 

spanning.  Sy was so lank uit voeling met ‘n liefdevolle lewe dat dit vir haar ‘n hele ruk geneem 

het om in harmonie met haar nuwe meester en omstandighede te kom.  In haar onderbewussyn 

was die donker skaduwee van mishandeling en misbruik wat deel was van haar vir so ‘n lang tyd 

was, steeds ‘n werklikheid. 

 

Hy het haar dikwels in sy arms geneem en haar styf vasgehou.  Dit het sy aanvanklik net vir ‘n 

paar oomblikke verduur, dan het sy uit sy arms gespring en . . . waarskynlik gewonder of hy dit 

regtig goed met haar bedoel.  Sy moet leer om Phillip te volg, en haar nuwe meester te vertrou. 

 

Later het sy besef hy gee regtig vir haar om – hy streel en praat met haar, gee gereeld kos, haal 

plantmateriaal uit haar digte hare; trek ‘n doring uit haar poot, en, wanneer die ergste brandpyn 

minder word, lek sy sy hand uit dankbaarheid.  Stelselmatig werk die wete van die nuwe lewe en 

‘n nuwe verhouding deur. 

 

Toe die verlore seun na sy vader se huis teruggekom het, moes hy ook leer dat die ou lewe nou 
agter hom is.  Die tuiskoms en fees was wonderlik, maar in die dae wat gevolg het, moes hy 
toelaat dat die nuwe lewe en omstandighede hom deurspoel. 
 
Wanneer ons in geloof na ons Meester toe kom, is alles nie sommer dadelik maklik en reg nie, dit 
neem tyd om te beleef dat “as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe mens.  Die ou is verby, die 
nuwe het gekom” (2Kor 5:17).  Terselfde tyd sorg dit vir groot vreugde in die hemel (Luk 15:7, 10, 
24). 

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


