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GEKRUISIG SOOS ‘N STIL OFFERLAM
Soos ’n skaap is Hy gelei om geslag te word;

en soos ’n lam wat stil is as hy geskeer word,

het Hy nie sy mond oopgemaak nie.

HANDELINGE 8:32

Die offerlam van destyds is na sy slagting gelei – dit het nie ‘n keuse gehad nie. Die lam het nie geprotesteer nie – stom, sonder ‘n 

blêr wat uit die mond kom.

Dit is die beskrywing van Jesaja hoe die dienaar van die Here sou wees. Die dienaar wat sou kom, wat Dienaar was. Jesus Christus. 

Die Lam wat na die slagplek gelei sou word. So sou die Lam van God wees – gelei na die kruis, sonder om beswaar te maak, stil 

teenoor die regter en soldate. Stil teenoor God die Vader. Die laaste maal toe Hy gevra het, “Laat hierdie slagting verbygaan”, was 

in Getsemane toe sy sweet soos bloed geword het. Daarna het die Seun, die Lam van God, nie weer teëgestribbel nie. Hy het berus 

in die wil van God. Hierdie gedeelte uit die Skrif het die Etiopiër volgens Handelinge 8:29 gelees . Die Gees stuur God se 

evangeliedraer, Filippus, na hom. “Verstaan jy wat jy lees?” het hy gevra.

Dis die vraag vir jou vandag. Verstaan jy die waarom, die hoe, die waartoe van die Lam van God se gedweë stap na die kruis?

Dink vir ‘n oomblik na oor die mishandeling van ‘n dier. ‘n Hondjie wat met ‘n stok geslaan word, vasgemaak aan ‘n ketting. 

Weerloos in die hande van die wrede mishandelaar. Onskuldige diere wat mishandel word het nie ‘n stem om hulle te verdedig 

nie. Verskriklik! Het jy simpatie met die mishandelde Lam van God?

Die skaaplam wat geoffer moes word, is nie mishandel nie. Tog is dit onskuldig doodgemaak. In opdrag van God. Reeds daar in 

Egipte was die eerste lammers geslag.

WAAROM? Die lam was plaasvervanger, geslag in die plek van die oudste seun van die Israelietiese gesin. Die lam se bloed is aan 

die deurkosyn geverf. Dan het die doodsengel, wat die Egiptiese seuns laat sterf het, verbygegaan. Die Dienaar Lam van God moes 

ook plaasvervanger wees vir God se doodstraf op sondeskuld. Maar in sy genade is ‘n Lam gestuur. Sy bloed laat die doodsengel 

verbygaan. 

 

HOE? ‘n Lam sonder gebrek, rein, onskuldig. Uitgekies deur die slagter. Stom.

So moes die Dienaar wees, sonder sondeskuld. Hy het nie teëgepraat nie. Dit was God se opdrag, sodat daar vryspraak kon wees. 

Dit antwoord die WAARTOE. Die doel agter die wrede dood van die Lam van God aan die kruis? God se wysheidsbesluit om 

verlore skuldige sondaars te red.

Verstaan jy? Glo jy? Aanvaar jy? Berus jy in die s=l Lam van God se kruisoffer? †

(Uit MANNA EN KWARTELS VIR DIE GEES, Deo Gloria Kuberbrief  deur Dr Callie Opperman - met toestemming)
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Opleiding in Suid-Afrika en Mosambiek.

Opleiding in Suid Afrika - Na Johannes die voorreg gehad 

het om vir vier maande by Kameeldrift-gemeente te dien 

kon hy in November vir twee weke by Back to the Bible 

Mission, in die Barberton-omgewing, eerstejaar-sendelinge 

toerus. In die eerste week is die invloed van Westerse- en 

Afrika-denke behandel en was daar 'n sterk fokus om deur 

middel van Bybelse denke die leuens van Afrika en die 

Weste aan te spreek. 

In die tweede week het hulle diensknegleierskap hanteer. 

Buiten die Bybelse onderbou het die studente ook die 

sendingstasie gedien deur grond in te ry en 'n rotstuin te 

maak by die toegangshek van Back to the Bible. Topia

het ook die derdejaar-studente vanaf 8 - 12 Maart bedien. 

Topia sou eintlik toerusting in Zambië gedoen het, maar dit 

is weens Covid-19 na die tweede semester verskuif. Jo-

hannes het toe eerder die voorreg gehad om Bybelse dissi-

pelskap met 26 derdejaar-studente te doen. Ds. Thys 

Lourens van GK Nelspruit, met wie Johannes 'n woonstel  

gedeel het, het Genesis met die eerstejaars deurgewerk. In 

die derde en vierde week van November is die Bybelse 

waarhede teenoor die Westerse en Afrika-denke by die 

somerskool van Dumisani Bible Institute in die Oos-Kaap 

aangebied.

Opleiding in Mosambiek - Johannes het op 16 Maart saam 

met Danie Murray van die Handevat-bediening na Mosam-

biek vertrek met die doel om leiers van die Gereformeerde 

kerke in die noorde van Mosambiek te besoek en toe te 

rus. Bid asseblief vir die besoek en vir ons broers en susters 

wat in Mosambiek weens droogte en vervolging baie swaar 

bankbesonderhede hier onder.

TOPIA het 'n Whatsapp-broadcast waardeur jy beriggies en 

gebedsversoeke kan ontvang. Ons gebruik Whatsapp veral 

wanneer ons weg van die huis is. Indien jy deur Whatsapp 
nuus wil ontvang, laat weet asseblief vir Lizanne by 084 
555 1890.

TOPIA MEDEWERKER: Ondersteun ons deur te bid, te help 

met opleiding of deur 'n koninkryksbelegging via Zapper, 

Snapscan of EFT te maak. Na ons vaste maandelikse inkom-

ste benodig TOPIA R16 000 per maand. Ons vra dus mooi of 

jy nie biddend sal oorweeg om op 'n vaste maandelikse ba-

sis TOPIA te ondersteun nie.

TOPIA FNB
Tjekrekening: 62769393712

Takkode: 250655

AAN GOD AL DIE EER - IN HOM, DEUR HOM EN VIR HOM!

Uiteik - Topia Nuus
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Wapadrant Finansiële sake

Tot en met einde Februarie 2021

Na die eerste 2 maande van 2021: 

pandemie aangebreek en alhoewel ons almal bewus was 

van die finansiële impak wat dit tans ook op die wêreld, 

die besighede en ekonomieë het, kon ons gemeente die 

getuig hoe goed die Here vir ons gemeente gesorg en 

gedra het in daardie tydperk. Ons vertrou dat dit ook die 

geval sal wees in 2021.

Die korttermyn-realiteite is egter dat daar met die 

Die Finansiële Werkgroep (FWG) kan ook nou die impak 

van die pandemie op die gemeente se finansies begin 

drastiese daling oor die laaste 2 maande, gemeet 

teenoor die gemiddelde van 2020, soos volg:

Die gemiddelde inkomste wat ons ontvang het uit 

hoofsaaklik bydraes en skenkings vir al drie die groot 

fondse saam, het in 2020 so R 905 000 per maand 

beloop. Nou het dit skielik in 2021 gedaal tot ongeveer R 

per maand). Die uitgawes het effens toegeneem saam 

met die inflasie en is gemiddeld ongeveer R 880 000 per 

maand, daarom wil die FWG die huidige tendense so gou 

as moontlik aan die lidmate uitwys. 

Die gevolge hiervan (beter uiteengesit), is dat daar reeds 

soos volg verder verdeel sou kon word tussen die 3 groot 

fondse waaruit al die uitgawes vir spesifieke doeleindes 

gedra word:

Kerkkas = R 116 530 (tekort) 

Barmhartigheidsbediening = R 75 043 (tekort)

Uitreikbediening = R 44 656 (tekort)

Daarom versoek ons die lidmate om die gemeente se 

huidige finansiële situasie in julle gebede aan die Here 

op te dra. Ons wil ook die lidmate wat tans niks bydra 

tot die funksionering van hierdie gemeente nie, 

vriendelik versoek om dit wel te oorweeg om bydraes 

te begin maak. (Al is dit hoe gering, enige iets sal nou 

welkom wees. Kyk ook die opsomming hiervan 

hieronder by die 2 kolomme  “Geen beloofde bydraes 

gemaak nie”.)

(vervolg op bladse 4)
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Dankoffer-inligting

Maand Aantal potensiële 
*bydraepunte 

Aantal punte met 
geen beloofde 

bydrae

Aantal punte wat 
beloof het maar geen 

bydrae maak nie

Aantal punte
wat agterstallig is

Getroue bydraers

Nov 2020 *(1 084 )
**(1 601)

363
33,49%

83
7,66%

145
13,37%

493
45,48%

Des 2020 *(1 084 )
**(1 601)

359
33,12%

81
7,47%

157
14,49%

487
44,92%

Jan 2021
*(1 077 )
**(1 605)

391
36,30%

165
15,32%

16
1,49%

505
46,89%

Feb 2021
*(1 080 )
**(1 608)

390
36,11%

138
12,78%

76
7,03%

476
44.08%

* Bydraepunt :  Getroude man en vrou = 1 bydraepunt

  Belydende lidmaat in dieselfde gesin  

 = bydraepunt

  Enkellopende belydende lidmaat = 

 bydraepunt

** Belydende lidmate 

Hou asseblief in gedagte dat,  vir die gemeente om 

effektief te kan funksioneer, daar finansiële 

verpligtinge is wat nagekom moet word. Dit beteken 

dat finansiële bydraes vanaf die lidmate ontvang moet 

word  waaruit die bedryfsuitgawes gedek kan word.  ‘n 

Deel van die bedryfsuitgawes is o.a. ook ‘n persentasie 

van die gemeente se totale inkomstestaat wat aan die 

Administratiewe Buro te Potchefstroom oorbetaal 

moet word. Daarom maak ons staat op elke lidmaat se 

dankofferbydraes. 

Indien lidmate nie oorbetalings aan die gemeente doen 

nie, beteken dit die ander lidmate in die gemeente wat 

wel bydraes maak, “borg” die nie-bydraende lidmate, 

vir die genoemde uitgawes wat aangegaan moet 

word.

Moet asseblief nie die genoemde finansiële bydraes 

(wat in kerkterme ook ‘n dankoffer genoem word), in 

die liefdegawesakkie plaas nie, want die liefdegawes 

gaan nie vir dieselfde doel nie. (Maak asb gebruik van 

die dankoffervorm.)

Maniere van afdra van Dankoffer

 Direkte inbetaling op kerk se bankrekening/per 

internetbank of per aftrekorder by jou eie bank. 

 Bankbesonderhede: Gereformeerde Kerk Wapadrant, 

ABSA rek nr 349 0151 957, takkode 632 005. BAIE 

BELANGRIK: Naam, van en doel as verwysing. 

(Behalwe in die geval van ‘n anonieme inbetaling.)

 Indien jy anonieme bydraes wil maak, plaas 

kontant/tjek in `n koevert en sit in liefdegawesakkie 

of doen ‘n elektroniese oorbetaling in kerk se 

bankrekening. 

 Debietorder: Reël met kerkkantoor by 

kantoor@gkwapadrant.co.za of volg hierdie skakel vir 

vorm 

http://www.wapadrant.co.za/finansieumllesake.html 

 Nog  ‘n manier om jou dankoffer/liefdegawe oor te 
betaal:

Snapscan – Vir gerieflike en vinnige betaling

Gaan na http://www.wapadrant.co.za/finansiele-

sake.html vir instruksies 
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 admin@gkwapadrant.co.za   |    (012) 991 5623

Kontak die kerkkantoor  

indien jy hospitaal toe 

gaan vir enige operasie 

of mediese prosedure 

SAMEROEPER:  Véra Tollig 012 997 2678  of  082 6446 741 of tollig@woodlandsnet.co.za

Hoewel die grendeltyd ons daarvan mag weerhou om 

mekaar te sien, wil ons mekaar steeds ondersteun en 

veral vir mekaar bid. Die Hospitaaldiensgroep wil jou 

steeds ondersteun in siekte en hospitalisasie. 

Ons ondersteun graag die volgende hospitale en 

instansies:

PRETORIA-OOS HOSPITAAL:  TEL: 012 422 2300

LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL:  TEL: 012 369 5600 

KLOOF HOSPITAAL:  TEL: 012 367 400

WILGERS HOSPITAAL:  TEL: 012 807 8100

EUGENE MARAIS, JAKARANDA, MUELMED, LOUIS 
PASTEUR, MEDFORUM, ZUID-AFRIKAANSE 
HOSPITAAL

MUELMED, HART & ZUID-AFRIKAANSE HOSPITAAL, 
JAKARANDA, UROLOGIE

KINDERBEDIENING

ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL)

SENIORS - TUISBESOEK
KANKERPASIËNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE

BRONBERG AFTREE-OORD - 086 136 4616

ANDER HOSPITALE:
(Oos van N1) en   (Wes van N1)

Chrisante 
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Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:

GK Frankfort: Francina Annalie Hauptfleisch (van der Linde)

GK Alkantrant: Izak Dawid en Lynette Nagel (van Loggerenberg) en dooplidmate Lyndi en Nandi.

GK Benoni: Susan Magdalena Schalekamp

Gestuur  na:Gestuur  na:Gestuur  na:Gestuur  na:

GK Alkantrant: Naomi van Niekerk (Burger) en dooplidmaat Henco

Attestate en Bewyse 
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Die Here is die Skepper van alle dinge wat bestaan, 

geestelik en fisies. Sonder dat ons dit verdien stel 

Hy ons aan op aarde om dit wat Hy gemaak het te 

bewaar en te bewerk. Deur die geskiedenis roep Hy 

verskeie mense en groepe om beheer te neem en 

strukture te skep sodat Sy wil deur ons op aarde 

uitgevoer word.

Adam en Eva kry eerste kans om God se skepping 

te bestuur onder Sy wakende oog. Noag word 

geroep om ‘n ark te bou om die redding en voort-

bestaan vir alle lewende dinge op aarde te versek-

er. Moses word geroep om ‘n nasie te skuif van een 

gebied na ‘n ander en om sosiale riglyne te skep 

waarvolgens mense kan leef en orde gehandhaaf 

kan word. Esra word geroep om die tempel te her-

bou na ballingskap en Nehemia  om die stukkende 

mure van Jerusalem te herbou en weer strukture 

te skep vir die volk se handel en wandel na alles in 

duie gestort het.

So gebruik God ook die kerk van die Nuwe Testa-

ment om ‘n hele nuwe lewenswyse te bring, daar 

waar mense geestelik vernuwe word in Jesus kom 

daar ook nuwe strukture tot stand wat hoop bring 

van almal.

Ons is weer in so ‘n tyd, baie mense en strukture 

het ineengestort rondom ons. Hierdie verval bring 

nie eer aan God nie, want ons as kerk word geroep 

om sigbaar te maak dat alles wat bestaan onder die 

hoofskap van Christus verenig moet word. Ons as 

kerk moet elke moontlike saak vul met die inhoud 

van Jesus se koningskap (Ef 1: 22-23). Soos in Ne-

hemia se tyd lê ons land soos ‘n stukkende stad 

waar baie mense en strukture tot op die grond af-

gebreek is.

Stadbouers visie
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As gelowiges word ons geroep om die Koninkryk 

van God sigbaar te maak soos “Stadbouers” wat 

gebreekte mure weer opbou en nuwe strukture 

skep wat hoop bring vir die mense van ons tyd tot 

eer van ons Koning Jesus Christus, geestelik en fi-

sies.

As liggaam van ons Koning Jesus het die kerkraad 

van Wapdrant biddend besluit om strategieë te 

vorm om van die “gebreekte mure”  te begin her-

stel sodat ons en ander weer  hoop kan skep.

Ons visie vir die jaar is om as gemeente stadbouers 

te wees, waar ons weer die gemeente na binne op-

bou, maar ook modelle ontwikkel na buite om die 

gebrokenheid van ons tyd aan te spreek.

Ons wil as stadbouers: 

die gemeente opbou in ons onderlinge ver-

houdings as huisgesin van God, ons wil lidmate ak-

tiveer om elkeen te kom deel in die bouwerk met 

die gawes waaroor elkeen beskik,

onderwysmodelle vestig wat die nood aan-

spreek van die mense van ons tyd, 

gesondheidsmodelle skep wat bekostigbare 

mediese hulp en versorging  kan verleen aan 

mense in die omgewing. 

ekonomiese modelle  ontwikkel wat mense 

binne en buite die gemeente kan ondersteun.

Behalwe Woordverkondiging is hierdie modelle 

maniere om vir mense die Evangelie prakties ten 

toon te stel.

Tydens ons oggenddiens van 28 Maart 2021 word 

hierdie visie DV geloods en die detail bespreek van 

hoe ons hierdie strategie tot opbou van “die stad” 

prakties wil uitleef. Saam kan ons weer hoop skep 

as elkeen ‘n stuk van die muur kom bou.

Elkeen word uitgenooi om te kom saam

 bou en saam te verwag dat God, deur mense soos 

ons, hoop kan skep vir ‘n gebroke wêreld. God het 

dit al gedoen in die geskiedenis, Hy kan weer as 

ons besikbaar is!

Sloet Grové

Die verkope werk as volg: Zanelda plaas foto’s van die skenkings op Marketplace en binne 

‘n japtrap is dit verkoop. Besoek https://www.facebook.com/marketplace/ om jou aanlyn 

aankope te doen
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DEBITEURE/ADMIN
Ek is op soek na n pos as debiteureklerk (debtor 

controller)  of enige  admin werk in die ooste van 

Pretoria. Skakel Magdel by 0608587007

OPPASDIENS
My naam is Elisca. Ek is 19 jaar oud. Ek is beskikbaar 

om na jou kinders en dierekinders om te sien, selfs 

huise as jy met vakansie wil gaan. 

Skakel my gerus by 0712466588

Wapadrant verjaarsdae is op die webblad

 beskikbaar by 

http://www.wapadrant.co.za/neem-kennis.html

Almal se mandjie

Maak ‘n verskil

Die Suid-Afrikaanse Nasionale 

Bloeddiens (SANBD) is 'n nie-

winsgewende organisasie wat 

bloed vir oortapping berg en 

beskikbaar stel.

Sondag 11 April tussen 08:30 en 12:30 bied die 

SANBS jou die geleentheid om ‘n lewe te red. 

Kyk uit vir hul tent op die kerkterrein.  

#WPRMaaknverskil
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Die ouderdom is `n blikslater....

Hy bekruip jou. Soos droogte in die Boesmanland. 

Stadig. Maar seker.

Hy maak jou krom. Hy maak jou stom. Hy maak jou ver-

geet. Hy knibbel stomp-tand aan eergister se onthou. 

Hy stroop die bas van jou onthouboom. Hy los jou 

alleen. Met net gedagtes. Ver gedagtes. Wat jou terug-

vat na jou jonkweesdae. Jou eerste Daan Desimaal-are. 

Springbokradio-dae. Pip Freedman en Four Jacks and a 

Jill-jare. Charles Jacoby en Jim Reeves-jare.

Draadloosjare met oom Jan Cronjé en tannie Esmé Euv-

rard. "So maak mens!" Middagstories soos die Du Toit`s 

van Soetmelksvlei, Geluksdal, Dans van die Flamink, 

Wolwedans in die Skemer, As die Naguil roep en 

Patrollie 33 Charlie.

Maar die ouderdom maak jou ook astrant. Soms neuk 

hy stroom-op met jou. Na daar waar jy weet jy nie eint-

lik moet gaan krap nie. Want dis die plek van 

die Groot Nostalgie. Wanneer jy sonder dat jy 

wou, skielik daai ou droë Heimweeboom be-

gin klim. Ja, hoog in die takke is jy. Jy raak dik 

gedrink. Van die verlange se waters. Jy boor 

diep. Slukkie vir slukkie drink jy uit blou jare 

terug se vars boorgate. Jou kinderjare. Skool-

gaanjare. Vingerbordjare. Bok-bok-staan-styf 

jare. Jonk-verlief-wees jare...

Soms praat jy met jouself. Saggies. Of so dink 

jy. Want jou ore hoor nie meer soos destyds 

nie. Al is hulle nou groter... Ja, jou gesig krimp, 

maar jou neus en ore word groter. Jou tande 

raak stomp. Jy word lomp.

Ouderdom is soos `n steeks donkie. Hy briek 

jou. Jý wil, maar jou bene steek vas. Viervoet 

vat hy jou vloer toe. Loopraam toe. Soos `n 

kind. Só stroop hy jou selfvertroue. Gister se 

bravade maak plek vir vandag se bang.

Ouderdom steel. Jou onafhanklikheid. Jou 

karsleutels. Jou lisensie...Hy lewer jou oor. 

Aan ander se genade. Hy maak jou sag. Weer-

loos. En eensaam. Hy laat jou huil. Sommer 

oor niks. Sommer oor alles.

Die ouderdom is `n wetter. Met `n hoofletter!

Hy ruk jou uit jou huis uit.  Ontvoer jou. Teen 

jou wil. Huis Herfsblaar toe. Waar Matrone jou 

baas is. Huisreëls jou bind. Styf. Vas. Met ou-

menstoue. Waarvoor jy `n helse prys betaal. 

Letterlik. Terwyl jy Genadebrood moet eet...

En perdesalf op ou spiere se seer smeer.

Ouderdom druk jou smaakkliere toe. Jy verloor jou 

proe. Hy vat jou eetlus weg. Jou energie. 

Hy breek jou spoed.

Maar ouderdom leer jou ook geduld, want die kinders 

kom kuier op húlle tyd.

Ouderdom laat jou spog. Te veel. Oor die kleinkinders. 

Wat jou siel lawe!

Saam met die jare se grysheid, kom daar darem ook `n 

bietjie wysheid. En diepe dankbaarheid. 

Vir gespaarde jare uit Sy hand uit.

Maar dan. Later. Raak jý stadig maar seker weer kind. 

Moet jy gewoond raak aan die alewige 

verkleinwoordjies... En om na jou kinders te luister!

Geskryf deur Barney Louw

Die ouderdom


