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Seën vir die sagmoedigesSeën vir die sagmoedigesSeën vir die sagmoedigesSeën vir die sagmoediges

Jesus verklaar dat diegene wat deel kry aan sy koninkryk, wat uit genade ontvang word deur 

elkeen wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, geseënd of salig of baie gelukkig sal wees.

Dit verwys nie na aardse voorspoed, plesier of vrolikheid nie. Nee, Jesus gooi die wêreld se 

siening van geluk heeltemal omver. Vir Hom het ware geluk, hoop en vreugde niks te doen met 

ons uiterlike omstandighede nie. As jy hoop en vreugde wil vind, as jy die diepste geluk wat 

daar is, wil ervaar, kom dan nader aan God, dien Hom en wees aan Hom gehoorsaam.

Wie die Here Jesus volg, sal weet dat Hy SAGMOEDIG is. So sê Hy vir ons: “Neem my juk op 

julle en leer van My, want Ek is sagmoedig ...” MATTEUS 11:29. Sagmoedige mense is daardie 

persone wat nie altyd aan die veg is vir hulle persoonlike regte of vryhede nie. Hy of sy is bereid 

om op te offer ter wille van die koninkryk van die hemel. Sagmoedig ten opsigte van sy 

persoonlike sake, maar ontoegeeflik waar dit om Jesus en sy belange gaan.

Die sagmoedige koninkryksburgers kry die wonderlike belofte dat hulle DIE AARDE SAL 

ONTVANG. So is aan Abraham se nageslag belowe. Uiteindelik het hulle die land Kanaan as 

erfdeel ontvang. Maar Jesus se profetiese uitsprake, sowel as die Hebreërbrief en die beloftes 

in Openbaring, maak nog ‘n groter verwagting wakker. Dit is die erfenis van die nuwe hemel 

en die nuwe aarde. Die nuwe aarde word as die hemelse Jerusalem, die volmaakte stad, 

voorgestel in Openbaring 21.

Die sagmoediges is gelowiges wat tot die einde volhard, wat bereid is om hulle kruis op te 

neem deur hulle rug op die wêreldse versoekinge te draai. Die wil van God staan voorop in 

hulle lewe. Hulle dien met liefde in sy kerk, reik met sagte harte uit na diegene wat nood het 

weens siekte, armoede en ouderdom. Sagmoediges wil nie eer ontvang van mense se kant af 

nie, werk so in die gemeenskap dat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie. Hulle 

is bereid om vervolging te ly, want hulle hoop is op Christus wat die ewige lewe as ‘n sekere 

gawe skenk.

Kom ons leef met sagmoedigheid, want Jesus se belo3e van die nuwe aarde staan vas. †

(Uit: Manna en Kwartels vir die Gees; Deo Gloria Kuberbrief  geskryf deur Dr Callie Opperman) 

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die 

nuwe aarde ontvang (Matt. 5:5)

MAAND-KRANT
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Verslag vanaf TSP 
 1 AGTERGROND 

2021 was ‘n jaar waarin ons as kinders van die Here, as kerk 

van die Here, besonder beproef is, maar ook die Here se 

genadige liefde in oormaat ervaar het. Ons wil ons Here loof 

omdat Hy steeds sy kinders goedgesind is (Psalm 149)! 

Te midde van die uitdagings van COVID-19 het die opleiding 

van die Teologiese Studente by die Teologiese Skool Potchef-

stroom steeds plaasgevind. As kuratore het ons op 23 en 24 

November 2021 vergader om ons verantwoordelikheid rond-

om die begeleiding van en toesig oor die professore en die 

studente na te kom. Ons is dankbaar dat daar steeds geleent-

heid is om broers te help om gereed te maak om die Here se 

Woord verantwoordelik te bedien, om daartoe te kom om 

niks meer en niks minder te sê as wat die Here self sê nie. 

2 PERSONEEL BY TEOLOGIESE SKOOL 

Ons twaalf beroepe professore is verantwoordelik om bedie-

naars van die Woord op te lei, die Heilige Skrif uit te lê en die 

suiwere leer teen die ketterye en dwalinge te verdedig. In lyn 

hiermee het die kuratore aandag gegee aan die werk wat die 

professore met die studente doen, asook hul navorsings-

werk, hul begeleiding van nagraadse studente, hul diens-

werk in gemeentes (met kampe, bedieningshulp, toerus-

tingsgeleenthede), en hul betrokkenheid by Deputate-

groepe van die Algemene Sinode. Ons het opnuut weer 

raakgesien hoe die Here ons professore met krag toerus om 

op hierdie wyse diensbaar te wees. 

Met die vorige vergadering van die kuratore het ons die 

reeds-bekende sr. Elsabé Labuschagne as Registrateur ver-

welkom, asook sr. Lieze Coetzer as nuwe assistent van die 

Rektor en Rektoraat. In die afgelope maande het hierdie 

susters op besondere wyse in hul nuwe posisies ingegroei en 

dank ons ons Here vir die wyse waarop Hy hulle toegerus 

het! 

3 STUDENTE BY TEOLOGIESE SKOOL 

Die kuratore kry ook geleentheid om te fokus op die vorde-

ring van die studente. Met die vergadering was die 35 eerste- 

tot vierdejaar-studente nog met hul laaste werksopdragte 

besig. Die vyfde en sesdejaarstudente het hul evaluering 

suksesvol afgehandel. Ons dank ons Here dat die studente 

oor die algemeen hul eksamens suksesvol afgelê het. 

Die Kuratore en die Professore by die Teologiese Skool besin 

steeds indringend oor die vorming van die studente om te 

kan preek. Tydens hul vierde jaar berei studente gewoonlik 

onder leiding van die professore drie preke voor. In hul vyfde 

jaar maak die studente drie preke wat in gemeentes gelewer 

en geëksamineer word en volledig selfstandig een preek wat 

deur die kuratore beoordeel word. Aan die einde van die 

vyfde jaar verleen die kuratore aan studente die voorreg om 

hul preekgawes in gemeentes onder toesig van die kerkrade 

te oefen. Gedurende die sesde jaar moet die studente een 

preek in een week maak en ook vier ander preke selfstandig 

maak en aan die kuratore voorlê. Met elke kuratoreverga-

dering besin die kuratore dus biddend oor die vorming van 

die studente in hul vermoë om preke te kan maak ... juis om 

te sorg dat die broers daarnatoe groei om niks meer of 

minder te sê as wat die Here sê nie. 

Vier studente, naamlik Marten Boersema, Jacques Kuhn, 

Mduduzi Mahlangu en Erasmus Venter, het hul studies suk-

sesvol afgehandel. Terwyl Marten nog verder gaan studeer, 

meld die ander drie broers DV by die Streeksinodes aan. Ons 

bid dat ons Here hulle gou in sy koninkryk sal diensbaar stel 

om die Goeie Nuus van Jesus te kan bedien! 

Na die kuratore se vergadering in Julie 2021 is die kerke 

ingelig aangaande die kommerwekkende situasie dat op 

daardie stadium nog geen persoon aansoek gedoen het om 

in 2022 met hul studies te begin nie. Ons het as kuratore 

saam met die kerke gebid dat die Here tog studente sal 

oortuig dat Hy hulle roep. Ons kan Hom net dank en erken 

hoe Hy luister wanneer mens na Hom roep ... met vier per-

sone wat tans aansoek gedoen het om volgende jaar met hul 

studies te begin. 

4 VERHOUDING MET DIE NWU 

Die kuratore het die geleentheid gehad om met prof. Robert 

Balfour, Adjunk-visekanselier: Onderrigleer van die Noord-

wes Universiteit te gesels. Hy het gewys op die waardering 

wat binne die universiteit bestaan vir die jarelange band 

tussen die GKSA en die NWU. Daarmee saam is daar waar-

dering by die NWU oor die proses waartydens die verhou-

ding tans herdefinieer word. 

Oop gesprek het plaasgevind oor die uitdagings wat tans 

ervaar word in die onderhandelinge tussen die NWU en die 

kuratore. Prof. Balfour het aangedui dat daar gepoog sal 

word om opvolg-gesprekke so spoedig moontlik te laat 

plaasvind. 

5 DIE PAD VORENTOE 

Met ons verslag aan die kerke in Julie hierdie jaar het ons as 

kuratore dankbaar erken dat ons te midde van die storm-

winde wat ons as kerke saam deurleef het, ons tog kan 

raaksien hoe ons Here steeds in ons wêreld daar is. 

Aan die einde 2021 kan ons net ons Here se trou en voort-

durende genadige daar-wees dankbaar erken! Juis daarom 

wil ons vir ons kerke, vir ons studente, vir ons teologiese 

professore en vir elke kind van ons Here saam met Psalm 134 

bid: Mag die Here jou seën uit Sion, Hy wat hemel en aarde 

gemaak het! 

U broers in Christus 

Malan van Rhyn / Pieter Kurpershoek 
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G B G E L U K K I G

S E E V R E U G D E

A E H L O M J U K E

G O R O O L C W S H

M N K F O F H H A O

O T I L D R T A G O

E V L E K E S E R P

D A E W E L E A O D

I N E E R U M L A X

G G R R K R U I S M

belofte

erfdeel

gehoorsaam

gelukkig

hoop

juk

kerk

kruis

leer

lewe

ontvang

sag

sagmoedig

volhard

vreugde

Woordsoek 
Lees die artikel op bladsy 1 en soek die woorde (regs) tussen die 

geskommelde letters.
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Wapadrant Finansiële sake

Tot en met einde Desember 2021Tot en met einde Desember 2021Tot en met einde Desember 2021Tot en met einde Desember 2021

“PRYS DIE HERE, WANT HY IS GOED”

Nou dat ons verlede jaar se finansiële state afgesluit het, kan ons nie anders as om die bogenoemde uit te 

roep nie. Die Here het weer voorsien in die finansiële behoeftes van hierdie gemeente en ons sal dit soos 

volg probeer uitwys:

tekort (ongeveer R500 000) sou afsluit, maar in die laaste 3 maande het sake skielik baie verander. (Dit kan net 

toegeskryf word aan Goddelike intrede en voorsiening.)

Opsomming na die 12 maande van 2021: 

Totale inkomste van R10 477 330 vir die jaar is R562 073 minder as begroot en R381 265 minder as die vorige jaar. 

Totale uitgawes van R10 463 241 vir die jaar is R1 071 991 laer as begroot en R67 828 laer as die uitgawes van die 

vorige jaar. 

'n Netto surplus van R14 089 is vir die jaar behaal. 

Kapitale uitgawes vir die jaar beloop R336 998.

Die totale bedryfsurplus na 12 maande, wat staan op R 14 089, kan soos volg verder onderling verdeel word 

tussen die 3 groot fondse waaruit al die uitgawes vir spesifieke doeleindes gedra is en lyk soos volg:

Kerkkas = Tekort van R 29 461 

Barmhartigheidsbediening = Surplus van R 32 630

Uitreikbediening = Surplus van R 10 920 
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Dankoffer-inligting

Maand Aantal potensiële 

*bydraepunte 

Aantal punte met 

geen beloofde 

Aantal punte wat 

beloof het maar geen 

Aantal punte

wat agterstallig is
Getroue bydraers

Okt 2021
*(1 081 )

**(1 620)

390

36.08%

91

8.42%

128

11,84%

472

43.66%

Nov 2021
*(1 083 )

**(1 620)

389

35.92%

89

8.22%

128

11.82%

477

44.04%

Des 2021
*(1 083 )

**(1 620)

385

35.55%

85

7.85%

149

13.76%

464

42.84%

* 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 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 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/finansieumll

esake.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 

Dankoffer Jaarlikse vergelyking

Maand Aantal potensiële 

*bydraepunte 

Aantal punte met 

geen beloofde 

Aantal punte wat 

beloof het maar geen 

Aantal punte

wat agterstallig is
Getroue bydraers

Des 2019
*(1 095 )
**(1 623)

335
30.59%

77
7.03%

154
14.07%

529
48.31%

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

359
33,12%

81
7,47%

157
14,49%

487
44,92%

Des 2021
*(1 083 )

**(1 620)

385

35.55%

85

7.85%

149

13.76%

464

42.84%
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Het  jy avontuur en inspirasie nodig in jou lewe? Dalk wil jy nog altyd op 

Jesus se voetspore loop en die beloofde land Israel verken? 

Ons het vir jou goeie nuus, want ons gaan in Israel toer vanaf 24 Maart tot 

2 April in 2022. Die doel van die toer is om geld in te samel vir die Mos 

Inisiatief se beursfonds wat minderbevoorregte kinders ondersteun om 

skool te gaan. 

Onder die begeleiding van ervare toerleiers soos Ds Chris de Beer en Dr 

Theuns Eloff gaan ons die avontuur van ‘n leeftyd belewe! Die beste deel is 

die prys, want die toerprys begin vanaf R 27 900 per persoon. 

Kontak ons vir meer inligting by 083 311 2001 indien jy belangstel. 

In Jesus se voetspore 

Die volgende vakature is beskikbaar by die President 

Krugerkinderhuis Pretoria:

AFLOS-KINDERVERSORGER

VEREISTES:

 Inwoning is verpligtend

 Afrikaanssprekend

 Geen rokers, sober gewoontes

 Bestuurderlisensie verpligtend. Die bekom van 

'n PDP-permit tydens indiensneming 'n vereiste.

 Alomvattende versorging van 12 — 14 

seuns/dogters vanaf die ouderdom 4-18 jaar.  

(instaan vir versorgers in hul aftyd)

 Christelike waardes en norme.

 Emosionele stabiliteit.

 Liefde en geduld vir kinders.

Die volgende sal tot die kandidaat se voordeel strek 

maar is nie 'n vereiste nie:

 SETA-kwalifikasie in kindersorg; 

 Enige ervaring in kindersorg; 

 Enige onderwyservaring of onderwyskwali-

fikasie; 

 Indien u self kinders grootgemaak het.

Aansoeke geskied by wyse van die inhandiging van 'n CV 

en stawende dokumente by e-posadresse: 

pkkhuis@telkomsa.net of a.vorster@telkomsa.net of 

per hand by die kantoor.

Sluitingsdatum vir aansoeke : 11 Februarie 2022

Indien u teen 15 Februarie 2022 nog geen terugvoer 

ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuk-

sesvol was.

Vir enige navrae kontak die Versorgingsbestuurder, An-

natjie Vorster gedurende kantoorure by (012) 

3321366/7. Navrae kan ook gerig word aan 

a.vorster@telkomsa.net.

President Kruger Kinderhuis Pretoria
31 ste Laan / Avenue 728, Villieria, Pretoria, 0186 • T: 012 332 1366/7 

• E: pkkhuis@telkomsa.net • NPO nommer: Pretoria: 001-690

www.krugemnderhuisafr.co.za
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Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:

NG Garsfontein: Albertus Thomas en Karen Antoinette Reynecke (Jooste) en dooplidmate Albert en Ericka

VGK Rietfontein: Margreet Venter (Bron) en dooplidmate Henno Smit en Carmi Smit

NG Heuwelsig: Pieter Andries Venter

GK Messina: George Frederik Nagel

GK Centurion: Hugo Pieter en Susanna Salomina van den Berg (Nagel) en dooplidmate Gerrit Pieter en Emma Susan

Afgestuur na:Afgestuur na:Afgestuur na:Afgestuur na:

NG Garsfontein: Marius Therinus Wissing

GK Stellenbosch: Juanesca Joubert (Joubert)

GK Bellville-Oos: Vorster en Salomé Combrink (van der Merwe)

Abu Dhabi: Gavin en Susara Kuyper (Snyman) en dooplidmaat Nico

Oudshoorn: Loureen Charlotte Geertsema (Koch)

Attestate & Bewyse van Lidmaatskap 
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Almal se mandjie 

EL-PIDA DIENSSENTRUM

Te koop -  GEURIGE  

TUISGEMAAKTE  SLAAIE 

&  BLATJANG 

Kom kyk by  El-pida 

se kantoor, Valleisig 

Gemeente

of kontak Judy by

TE HUUR

Pragtige 2-slaapkamer woonstel met balkon in Midas- 

straat Olympus. Woonkamer en kombuis met vol 

badkamer (bad en stort). Een toesluitmotorhuis. 

Veilige 24-uur sekuriteit in kompleks. Onmiddellik 

beskikbaar. Skakel Christine 082 9066 082

GEKWALIFISEERDE APTEKER

'n Nuwe Pharmacy@Spar word beoog om gedurende die 2de 

kwartaal van 2022 in Pretoria-Oos oop te maak. Buiten dat dit 

'n geleentheid bied om u vaardigheid en passie as apteker uit 

te leef  in 'n gebied wat deur besigheidsgroei gekenmerk 

word, bied dit ook die moontikheid om met min/selfs geen 

kapitaal 'n aandeel in die besigheid (apteek) te bekom. 

Daar sal van die suksesvolle aansoeker verwag word om 

beheer te neem van die dag-tot-dag operasionele take en om 

ook deurlopend strategiese insette te lewer en -inisiatiewe te 

neem ten einde die besigheid as een van die bestes in 

Pretoria-Oos te vestig. (Pharmacy@Spar is 'n snelgroeiende 

handelsmerk en in terme van aanvanklike groei vergelykbaar 

met die Tops@Spar handelsmerk.)

Ouderdom en jare ervaring is ondergeskik aan ander kriteria 

soos entrepreneuriese ingesteldheid en die vermoë om beide 

slim EN hard te kan werk. 

Entrepreneurs hou nie hulle horlosie dop nie, maar eerder die 

groot prentjie wat uit klein (maar steeds kritiek belangrike) 

prentjies gevorm word. Uiteraard sal sobere gewoontes en 'n 

onverkwikbare waardestelsel "gegewes" wees.

Indien bogenoemde geleentheid u soos 'n handskoen pas EN 

u oortuig is dat dit  ooreenstem met u persoonlikheidsprofiel 

en toekomsvisie, word u vriendelik uitgenooi om u CV (met 'n 

motivering vir u aansoek) te stuur aan 

hendri@absamail.co.za. 

Wapadrant-lidmate se 

verjaarsdae is op die webblad 

beskikbaar by 

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

neem-kennis.html
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 'n Tyd vir alles

Prediker 3 sê dat elke ding sy vaste tyd het; elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. 

So het dit ook op 23 Januarie 2022 tyd geword vir Wapadrant om die Kruger predikantgesin se deelwees te 

vier; om dankie te sê vir hul bydrae en leiding wat oor 2 dekades gestrek het. Dr Jaco Kruger het wel sy amp 

in diens van die Here. Jul voorbeeld sal ons altyd bybly. Ons weet dat ons steeds skouer-aan-skouer sal 

meewerk om die geur van God se Koninkryk te versprei. 

Met al ons liefde, Wapadrant-gemeente
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BOU ‘N MANDJIE GEPAS VIR JOU GESIN

van groente en vrugte soos beskikbaar 

(seisoen) byvoorbeeld

Aartappels 

7kg R60

Wortels 1 kg 

Uie 7kg R45

Soetrissies Ge-

meng 3-pak R20

Tamaties 1kg 

R30

Beet 3 kg 

PRODUKTE IS BESKIKBAAR SOOS PER SEISOEN EN PRYSE IS 

ONDERHEWIG AAN VERANDERING

Stuur ‘n WhatsApp of epos aan Gert Coetzer 

|0820802324|Trymefruitandveg@outlook.com

TRY ME FRUIT AND VEG vorm deel van Wapadrant se 

Stadbouer-projek

TRY ME FRUIT AND VEG

In die hart van God die Vader    

 FLAM 165

In die  hart van God die Vader  

is daar ‘n sagte plek

Vir hierdie stad se mense, 

uit elke huis en kerk.

En nadat Hy Sy Seun gegee het

om te sterwe aan die kruis

Soek Hy mense wat Sy liefde 

aan hierdie stad sal gaan bewys.

Daarom het Hy jou uitgesoek  

en jou hiernatoe gelei

Sodat Sy genade kan uitvloei  

deur die lewe wat jy lei

En die harte van die mense  

wat oral om jou bly

Kan oorloop 

van Sy guns en heerlikheid.

Dankie dat U my uitgesoek het, 

dat U my ook wil gebruik

Sodat U genade kan uitvloei 

deur die Woord wat ek bely

Laat die lewens van die mense 

wat oral om my bly

Dan oorloop 

van U guns en Heerlikheid.

1 Pet. 2:9

Musiek en teks: Rick Moser

Kopiereg: © 1996 MAR Gospel Music Publishers

Rubriek: Nuwe Gemeentesang - Diens en Getuienis      
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* Plumbing

* Electrical

* Tiling

* Woodwork

* Security Gates

* Car Ports

* Roof Sealing

* Paving

* Painting

* Solar Power     

Systems

0
7
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9
4

 8
7
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9

We can help you replace & repair all things

in and around the house

Jacques: 078 594 8759
Email: jbnamib@gmail.com

We can help you

replace & repair

all things in

& around

the house
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Ontmoet vir Esmé 

Ons het nog baie helpers nodig om 

dié oggend ‘n sukses te maak.

Skryf jou naam op die lys aan die 

Saamtrek-kennisgewingbord.

Kontak Helena by 012 991 1395 

vir meer inligting
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Dynamic Woman for Children (DWFC) pak vanjaar ‘n besondere fondinsameling aan: hul durf 

die pad Kaap toe te voet aan! Hierdie fondsinsameling stel hom ten doel om genoeg fondse 

te in om die 50 kinders in Kameelfontein en omgewing te versorg.  

Michelle van Biljon, 

maatskaplike werker en een 

van dié dapper stappers, het 

in ‘n onderhoud met Ma-

roela Media gesels. Sy noem dat hulle alles doen vir 

die kinders wat in hul sorg is. Hulle gee daagliks 

ontbyt, pak kosblikke, versorg hulle na skool, koop 

skryfbehoeftes en skoolklere aan. Hulle hou selfs 

verjaarsdagpartytjies! 

Aangesien hulle slegs R15 000 per maand tot hul 

beskikking het, poog hul om met hierdie fondsin-

sameling R5 miljoen in te samel. Hulle wil graag 

1470 mense kry om elk R3500 te gee, maar sal geen 

gegewe perd in die bek kyk nie. Elke bydrae - 

ongeag die hoeveelheid - maak ‘n verskil.

Besoek gerus hul Facebook-blad indien jy ‘n bydrae wil maak by 

https://www.facebook.com/DynamicWomenForChildren

Volledige artikel by https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/goeie-nuus/brawe-vroue-durf-langpad-kaap-toe-te-voet-aan/

DWFC stap Kaap toe 



16

"Gee" ... Gee met liefde

In die gelykenis oor gasvryheid en die groot maaltyd wat in die Lukas Evan-

gelie beskryf word (Luk 14), is die kern nie soseer die “gee” van etes nie. Dit 

gaan eerder daaroor dat ons ‘n oor en ‘n oop hart vir ander moet hê - juis vir 

daardie mense wat langs die lewenspad uitgesak het. “Dra mekaar se laste, 

en “gee” op dié manier uitvoering aan die wet van Christus” skryf Paulus in 

Gal 6:2. 

Jy sien, ons sien hulle elke dag. As ek iemand anders se seer my seer maak, 

is ek besig om te doen wat Christus se wet van my vra. Is dit nie tragies dat 

mense hierdie “inwoners” wil sien “verdwyn” nie? Maar een ding weet jy: 

Jesus sou nie verby hulle loop nie. As ons Jesus regtig volg, moet ons ook by 

hierdie mense, waarvoor die wêreld sy neus opgetrek het, stilstaan en ‘n 

hand uitsteek om te help. Hulle is arm, maar nie waardeloos nie. Hulle is 

mense. God se handtekening. Hoor wat sê Spreuke 19:17: Wie hom oor ‘n 

arm mens ontferm, “gee” ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle 

vergoed.

Die vraag is: Wat van ons? Daar by ons huis? Ons omgewing. Jou kerk. Wat 

gee ons? Wat van “Operasie Huis Skoonmaak”? Daardie ekstras. Komberse. 

Klere. Dinge wat jy elke dag met jou saamdra: ‘n vriendelike groet, ‘n drukkie 

elders. Omgee. Liefde. Weet ons almal wat ‘n voorreg dit is vir iemand in 

nood om iets as geskenk te ontvang? Dink ‘n bietjie oor die woorde van 1 Joh 

3:17: Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel 

vir hom het nie - hoe kan die liefde van God in hom wees? Ja, ons sal leer om 

wyer te kyk en wyer te doen. Hoor wat sê die Here in Jes. 58:6-7: Is die vas 

wat Ek wil hê, nie dit nie: dat jy vir die wat honger is, van jou brood “gee” nie, 

dat jy aan die armes en dakloses ‘n blyplek “gee” nie, dat wanneer jy iemand 

sonder klere sien, jy vir hom klere “gee” nie, dat jy jou medemens nie aan sy 

lot oorlaat nie? 

Dis juis Jesus wat ons leer bid: “Gee” ons vandag ons daaglikse brood... Jou 

bietjie “gee” kan ‘n verskil maak... Kan ek jou herinner aan Jesus se woorde: 

Om te “gee”... Maak ‘n mens gelukkiger (Hand. 20:35).

Jesus was bereid om sy lewe te “gee” vir jou en my. Om te “gee” is een van 

die maniere hoe ons vir Hom dankie kan sê. Jy kan ‘n verskil maak - Gee met 

liefde.

Alwyn Röhrs


