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Bied ook verrykende geestelike leesstof en kan bestel 
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Menings uitgespreek in artikels verteenwoordig nie noodwendig dié 
van die Redaksie nie. Die Redaksie behou hom die reg van plasing 
asook die redigering, verkorting, parafrasering of uitbreiding van 
bydraes voor.

WIL JY GESELS OOR IETS? 
SMS: 082 555 9586 (begin SMS met VB)
E-pos: cobiesteyn@live.com 
Facebookblad: Gereformeerde Vroueblad
Slakkepos: Posbus 178 Lydenburg 1120. 

(Hierdie besonderhede is nie vir administratiewe 
soos inskrywings of kansellasies bedoel 
nie – skakel die Administratiewe Buro in 
Potchefstroom: (018) 297 3986)

Besoek ons Facebookblad … hier deel gelowige 
vrouens hulle harte met mekaar.  Bemoedig 
mekaar as gelowiges in hierdie tyd van groot 
onsekerheid. 
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Hy is goed, die God van Jakob,
vestig ook op Hom jou hoop.
Hulpeloses rig Hy weer op,
blinde oë maak Hy oop.
Hy wat als geskape het,
Hy alleen sal jou kan red.

– Psalm 146-2:3

Aan al my susters in die geloof,
Vergun my om nog ‘n keer die reël van “vooruit werk in die uitgewersbedryf ” te oortree – al is hierdie blad Juniemaand 
s’n, praat ek oor nóú: 1 Mei 2020 waar ek hier sit en skryf.  Sedert 23 Maart het die Covid-19-getalle in SA van 402 na  
5 647 gevalle gestyg. Toe was daar nog nie sterftes nie, nou is daar reeds 103 mense oorlede. Maar laat ons nie verdwaal 
in statistieke nie – dit maak ons soms bang. Onseker. Wil ons laat hoop verloor. 
Toe ek vanoggend my lyntjiespapier en pen uithaal (dit laat my gedagtes nog steeds die beste vloei), net om ‘n paar 
notas te maak vir hierdie brief, kom ek op my en manlief se “vakansiespyskaart” af vir 23-29 Maart 2020… ons was só 
opgewonde, lus om net vinnig vir ‘n paar dae te gaan rus op ’n Wildsplaas.  En ons het ons ou ritueel gevolg: ons stel ‘n 
“vakansiespyskaart” op en gaan koop dan ons proviand.  Dit doen ons nou al jare. Dit het begin toe ons gesin altyd met 
vakansie gegaan het. Hierdie keer het ons dit wel in ons agterkoppe gehad dat ons ook een oor op die nuus moet hou, 
want wat gaan die staatspresident oor Covid-19 aankondig?
23 Maart sit ek af supermark toe en koop die nodige met die hoop om die oggend van die 24ste te vertrek. Maar ons 
hoop om ’n bietjie rus in te kry, word verydel toe die Grendeltydperk daardie aand van die 23ste aangekondig word: 26 
Maart 2020, twaalfuur middernag. Die 24ste tot die 26ste wemel dit so in die winkels dat ek dit nie waag om in lang rye 
te gaan staan vir ‘n paar produkte wat ons nog wou aanskaf, maar nie régtig nodig gehad het nie.  Ek slaak ‘n sug van 
verligting dat ek in rustigheid alles kon koop wat ons nodig sou hê, want my man is een van die mense wat ongelukkig 
in die groep met ‘n lae weerstand val… 
So word die “vakansiespyskaart” ‘n “tuis-spyskaart” wat ons selfs ‘n bietjie langer uitrek as die 29ste Maart.  Die 
voordeel: ons hoef nie gou winkels toe te gaan en onsself en ander mense onnodig bloot te stel nie. Dit hervestig 
sommer weer ’n ou ritme (wat ons ook ter wille van roetine en besparing gehad het toe die kinders nog in die huis was):  
Vooruit beplan, min kere en verstandig koop… én onsself en ander beveilig. 
Ons aardse hoopsverydeling het toe ‘n ander doel gehad, een wat ons nie kon voorsien  het nie.  Maar in ons kleine 
huishouding het die Here vooruit voorsien. 
Ons is almal nou al  lank “gegrendel” – 35 dae.  En vlak 4 beteken ‘n klein-klein bietjie meer vryheid… maar laat ons 
nie die geloof verloor nie, kom ons bly fokus op God wat dié bron van hoop is … in die klein teleurstellings en groot 
teleurstellings, ja in ons grootste bekommernis en nood, is Hy steeds daar.  Hy is ons Hoop. Hou vas aan Hom.  

Ek bid vir elkeen van julle. 
Cobie Steyn

 Ons is op Facebook: Gereformeerde Vroueblad. Gaan Like ons!

brief van die redakteur
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Hierdie maand het die redaksie besluit om nie net by een gemeente te kuier nie, maar ons het op ons Face-
bookblad lidmate dwarsoor die land uitgenooi om vir ons te vertel hoe elkeen van hulle vashou aan die hoop 
in hierdie tyd wat Covid-19 ons leefwêreld onderstebo kom keer het.  Ons drie lidmate wat saamgesels kom uit 
Gauteng (GK Lyttelton); Noordwes (GK Rustenburg Noord-Oos) en Mpumalanga (GK Lydenburg). 

ONS BOEKPRYSE VIR HIERDIE MAAND IS GEBORG DEUR CUM-Boeke
Stephanie: Identiteit. Wie God sê jy is deur Stephen en Alex Kendrick
Lené: Skitter. Ontdek jou ware identiteit in Christus en skitter vir Hom deur Priscilla Shirer
Mariesa: Jesus-avonture vir kaalvoeters deur Oom Karoolus en Lente. 

Lidmaatpraat
LESERS SÊ

Stephanie Hibbert
Ek en my man is vanaf laasjaar Okto-
ber lidmate van Die Gereformeerde Kerk 
Rustenburg Noordoos, maar  ek het in die 
Gereformeerdes ingetrou in 2005  – my 
skoonpa is Ds. Simon Hibbert (Koster) en 
my swaer, Ds. Josef Hibbert is predikant in 
Polokwane. 

Ek is ‘n koffiedrinkende plaasmeisie van 
Delareyville uit Noordwes, die jongste van 
vier kinders, vrou van "Mooiste Man", ma 
van Carla (10) die dromer en Simon (6) 
oftewel Kaptein Kordaat.  Ek werk as ont-
vangsdame by 'n ginekoloog in Rustenburg. 

My lekkerste gesels met God is op die rug 
van 'n perd!

Stokperdjies: Hekel, naaldwerk, perdry, 
skribbel.

Gunsteling musiek: Koos Dup, Laurika 
Rauch, Country.

Gunsteling leesstof: Daaglikse Bybelstudie 
(mal oor daardie "Haai, ek’t dit nog nie die 
raak gelees nie"-oomblikke).  Huidig-
lik poësie, aanhalings, hekelpatrone en 
AAHS (ADHD) ouerskap leesstof; maar 
Francine Rivers bly maar 'n gunsteling.

Dienswerk in gemeente: Ons gemeente is 
besig om nuwe kerk te bou en ons gebruik 
tans die Adventiste se gebou vir eredienste.  
So op dié stadium is dit merendeels bid en 
Ds. Frikkie peper met vrae oor die Bybel.

Lené Wessels
Ek is ‘n lidmaat van Die Gerefor-
meerde Kerk Lyttelton. Ek en my 
man, Eugene, is twee jaar gelede 
getroud. 

Ek is ’n jong verpleegkundige met ’n 
passie vir mense – ek gee baie om 
vir mense en bedien hulle graag 
met liefde. In my vrye tyd hou ek 
daarvan om tyd saam my familie 
en vriende te spandeer.

Stokperdjies:  As jy my man vra 
wat my stokperdjies is sal hy sê 
"swot", maar ek hou daarvan om te 
hekel so tussen al die studies deur. 

Gunsteling musiek: Ek luister graag 
na Laurika Rauch en enige mooi 
Afrikaanse musiek.

Gunsteling leesstof: Op hierdie 
stadium kry ek net tyd vir my On-
kologie handboek. 

Dienswerk in die gemeente: In 
ons gemeente is ek deel is van ons 
ondersteuningsgroep. Dié groep 
bied ondersteuning aan lidmate in 
tye van hartseer, siekte en vreugde.

Mariesa Matthee
Ek is gebore in Pretoria en het grootge-
word op ‘n plaas in die Thabazimbi-dis-
trik.  Ek studeer aan die NWU-Potchef-
stroomkampus waar ek my B-Ed-graad 
verwerf.  Ek gee tans skool by Laerskool 
Lydenburg vir graad 2’s.  Kinders is my 
passie en ek sal alles vir hulle doen. 

Ek is getroud met Dawid Matthee – ons 
groot dag was 9 Februarie 2019.  

Stokperdjies: Ek is mal oor alles wat 
rustig is – neem graag foto’s en span-
deer tyd saam met vriende en familie. 
Kaalvoet-loop is verseker my grootste 
stokperdjie!

Gunsteling musiek: Afrikaanse musiek, 
liedjies wat sin maak en ‘n storie vertel. 

Gunsteling leesstof: Ek is nie mal oor 
lees nie, maar lees as ek moet: Enigiets 
wat sin maak en wat waarde tot my 
lewe kan toevoeg. 

Dienswerk in gemeente: Katkisasie en 
werk met die jeug.  
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SODAT 
MY HUIS 
VOL KAN 
WORD

GAAN DAN HEEN 

DEUR DS. AH STEYN
(GK LYDENBURG) 

Draers en 
bedienaars van die 

Christelike hoop
 Die Christelike hoop is vir my soos die genade 

van die Here – dit is elke môre weer nuut. 
Dit laat ’n mens weer opstaan al is jy ook 

platgeslaan deur ’n krisis, of al word jy tot die 
uiterste toe beproef…

So het Covid-19 ons lewens kom omkeer en word ons elke dag 
uitgedaag om anders en nuut oor die lewe te dink en aan te pas by 

veranderende omstandighede. Dinge sal nooit weer presies wees soos 
wat ons dit geken het nie. As jy uit jou huis uitstap gaan jy onseker voel 

– is ek veilig? Is my geliefdes veilig? Wanneer sal ek weer aan mense kan 
raak? Moet mense enigsins weer aan mekaar raak? Wanneer sien ek weer 

my kinders en kleinkinders? 
Wat maak dat jy in plaas van platgeslaan te bly lê of bang te wees, 

terugbons soos ’n klein rubberballetjie?  Die Christelike hoop wat nooit 
sal vergaan nie. 

Jy dra dit hier binne-in jou hart. Die sekerheid dat Jesus Christus jou 
Verlosser is laat jou in geloof opkyk en sien dat God se son van redding 
oor jou en jou medemens skyn.   Jesus Christus, dié Bron van die hoop 

wat in my lewe uitborrel, laat my met dieper insig ánders kyk na ‘n 
wêreld wat steier en swig onder 'n mikroskopiese klein virus wat beheer 

uitoefen oor die ganse mensdom. Die verrassende is, selfs al word my 
lewe bedreig deur hierdie virus kan dit die hoop in my hart nie uitdoof 

nie, want die lig van die evangelie skyn steeds helder.  Die waarheid is 
dit skyn nie net in my lewe nie, maar ook in die lewens van baie ander 

gelowiges. Die wrede werklikheid is dat hierdie virus gelowiges en 
ongelowiges se lewens tegelyk raak – hierdie virus tref nie onderskeid 

tussen ryk en arm of gelowig en ongelowig nie.  
Maar juis op hierdie manier gee die virus die kerk van ons Here Jesus 

Christus nou die geleentheid om die evangelie van hoop sigbaar en 
tasbaar aan hooploses uit te dra en te bedien. Daar is geleentheid om die 

boodskap van hoop te verkondig – die wêreld moet juis nou hoor en 
sien dat Jesus Christus die lewe is. 

Maar die evangelie moet juis nou ook hande en voete kry – dit moet 
gesien word in dade van liefdesbediening.  Die evangelie kry hande! 

Gesondheidswerkers wat siek mense behandel en verpleeg, terwyl hulle 
hulle eie lewens op die spel plaas. Ander mense wat noodsaaklike 

dienste verrig,  die winkelier, die skoonmaker, die 
elektrisiën, die loodgieter.  Daar is hande wat kos 
voorberei en kospakkies uitdeel en mense wat 
maskers maak. So trek die Here deur die virus 
mense uit alle oorde saam om uit te reik na hulle 
medemens. 
Soos wat die sonsopkoms die donker van die 
nag laat wegskuif, skuif die Christelike hoop die 
donker van die ingeperktheid van ons huidige 
bestaan weg. Selfs hierdie onbekende vyand kan 
die lig van die blye boodskap nie uitdoof nie. 
Jy is reeds 'n draer van hierdie Hoop – wees ook 
'n bedienaar daarvan!
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IN DIEPTE

Hou vas
aan die Hoop

DEUR PROf. BEN dE KlERK

Skielik is daar meer onsekerheid as wat ons vantevore ervaar het. Dit is die eerste keer in ons 
lewe (maak nie saak hoe oud ons is nie) dat ‘n virus ons hele lewe so kan ontwrig. Ontwrig 

beteken los skud van baie dinge wat altyd vir ons baie vas en seker was. Ons kon beweeg waar 
ons wil, ons kon saam met maats in die skool sit, ons kon kerk toe gaan en nog baie ander dinge 

wat nou nie meer so vanselfsprekend is nie. Dit bring onsekerheid en wanhoop. Ons het tans 
hoop dringend nodig, want hoop gee sekerheid. 
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IN DIEPTE

Die groot aansporing vir ons in die tyd van onsekerheid is 
om positief aan die hoop vas te hou (Heb. 6:18) en negatief 
om ons nie te laat losruk van die hoop wat die evangelie in 
ons gewek het nie (Kol. 1:23).

Wat is hoop?
Hoop is soos ‘n tou wat styf gespan is. Dit is die spanning 
tussen God se beloftes wat ons reeds het en die beloftes wat 
God nog sal vervul. Aan die een kant van die tou is al die 
beloftes wat alreeds waar geword het: Christus het gekom, 
Hy het vir ons sonde betaal, die Heilige Gees het ons nuwe 
lewe gegee, ons is reeds God se kinders. Die ander kant van 
die tou is die beloftes wat ons het, maar nog nie vervul is nie 
en wat verseker waar sal word, byvoorbeeld: Die wederkoms 
van Christus en die opstanding van ons liggaam uit die 
dood. 

Hoop is ons lewensanker (Heb. 6:19). Soos wat ‘n skipper 
die anker van sy boot in die see gooi, so gooi ek my hoop 
uit as ‘n anker om my lewe te anker, vas te maak. Maar ons 
gooi ons lewensankers nie ondertoe nie, maar boontoe na 
die hemel toe. Trouens ons gooi nie ons lewensanker uit nie. 
Christus neem met sy hemelvaart ons lewensanker saam 
met Hom en anker ons lewe in die hemel. Daar is ons lewe 
vas en seker. Soos ‘n skip wat geanker is deur golwe nog 
heen en weer geruk kan word, so beteken die feit dat ons 
lewe in Christus in die hemel geanker is, nie dat ons nie on-
stuimige tye sal beleef nie. Soos ‘n bergklimmer die anker bo 
die kranse geanker het en opklim boontoe, so kan ons met 
ons hoop in die hemel geanker en met ons arms van geloof 
en liefde al nader na ons eindbestemming by God klim.

Vashou nie Losruk
Wanneer die Here ons die opdrag gee om vas te hou aan 
die hoop wat ons bely, beteken dit dat ons die ankertou styf 
moet vashou en styf moet span. Ons moet die spanning in 
die tou verhoog, soos ‘n bergklimmer wat homself optrek. 
Hoe doen ons dit? 

Ons moet al meer en meer ontdek wat ons reeds het: God 
se onpeilbare liefde, Jesus se alomvattende offer, die heerlike 
nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons wakker gemaak het 
en elke dag wakker hou. Ons moet ook in ons hart ‘n lys 

maak van die beloftes wat God gegee het wat nog nie vervul 
is nie: Christus se wederkoms, die wonder dat by ons sterwe 
ons dadelik alle sonde en sonde neigings afsterf, dat ons gees 
dadelik by Christus is. In die lys kan bykom dat ons van ons 
aardse stukkende lewe bevry is en dat ons by die weder-
koms verheerlikte liggame sal ontvang. Ons sal verbys-
terende verrassings beleef, dinge waaraan ons nooit gedink 
het nie. Dit is beloftes wat verseker vervul sal word. Deur te 
weet wat ons reeds het en wat ons verseker sal ontvang, hou 
ons al stywer vas aan die hoop wat vir ons gegee is. 

Daar sal verseker pogings wees om ons los te ruk van die 
hoop. Die Heilige Gees waarsku ons in Kol. 1:23 dat ons 
ons nie moet laat losruk van die hoop nie. Ons mag nie ons 
greep op die ankertou wat vasgeanker is in die hemel ver-
slap deur weg te kyk van wat ons reeds het en van die belof-
tes wat ons nog nie ontvang het nie. 

Oorsprong en Uitwerking
Is jy saam met my verwonderd oor waar ons hoop vandaan 
kom? God is die Bron van ons hoop (Rom. 15:13). Geen 
mens kan hoop produseer nie, maar kan dit net ontvang, 
inspan en deurgee aan ander. Ons was sonder hoop en 
sonder God in die wêreld. Nou is Christus ons hoop. Ons 
het nou hoop ontvang saam met ons wedergeboorte deur 
die opstanding van Christus (1 Pet. 1:3). Daarom het ons 
‘n lewende hoop ontvang. Omdat die Drie-enige God die 
Oorsprong, Middelaar en Bewerker van ons hoop is, is ons 
lewe vasgeanker in Hom.

Wat is die uitwerking van hoop in ons lewe van vandag? 
Hoop verbly (Rom. 12:12), hoop bemoedig treurendes (1 
Tess. 4:13), hoop laat ons onsself rein hou (1 Joh. 3:3), hoop 
aktiveer ons om ook vir ons naaste en vir die nasies hoop 
te bring, hoop is saam met geloof en liefde een van die drie 
geskenke en aktiewe kragte wat saam as eenheid in ons ge-
lowiges werk tydens ons aardse lewe (1 Kor. 13:13). Daarom, 
in alle moeilike omstandighede is die opdrag: Hou vas aan 
die hoop wat vir ons weggelê is (Heb. 6:18) en moenie julle 
laat losruk van die hoop wat die evangelie in julle gewek is 
(Kol. 1:23).
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LEEFDINGE

Met COVID-19 se skielike aankoms in 
Suid-Afrika het die skole so vinnig gesluit. 
Onderwysers en kinders se een week 
vakansie is oorheers deur onsekerheid en 
vrae. 

Die laaste week voor die skole gesluit het, 
het ons skool al die leerders se kontaknom-
mers en e-posadresse gekry met een doel 
voor oë: Om leerders aanlyn te onderrig. 
Die gemaklike klaskamer word nou ‘n 
kamera voor ‘n rekenaar, boodskappe op 
WhatsApp-groepe, “Zoom-meetings” en 
stemnotas. 

“Juffrou, ek mis jou!”
Na die eerste week van aanlyn klas gee, 
kom die boodskappe: 

“Juffrou ek mis jou, ek mis skool.” 
“Juffrou wanneer gaan die skool weer 

begin?” 
En sulke boodskappe nie net van my 

“soet” leerders nie, maar die “stout” 
kinders wat altyd oor ‘n lyn of twee wil 
inkleur.

Leerders verlang na ‘n roetine: Vaste 
onderrigtye, om pouses met maats te 
gesels, om saam sport te beoefen en na 
juffrou se glimlag.

Ek wil vir elke leerder hier sê dat jou 
onderwyser ook na jou verlang, en jou in 
hulle gebede opdra. 

Die bordjies is verhang
Die bordjies is nou verhang… of sal ek sê 
die swartbord is verhang?  Die skoen is aan 
nou aan die ander voet en die bordkryt en 
rooipen is deur omstandighede aan die 
ouer oorhandig. Op sosiale media is daar 

DeuR GRietjie PRinSloo 

‘n Mens kom mettertyd, soos 
wat jy langer skoolhou, agter 

dat ‘n onderwyser spesiale 
verhoudings met kinders opbou. 

Ons is seker die enigste mense 
wat in die aand wakker lê oor 

ander mense se kinders. 

 

Hoe behou ‘n onderwyser hoop in hierdie tyd? 
“Juffrou, ek mis jou!
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LEEFDINGE

volop grappies van ouers wat onder-
wysers smeek om terug te gaan skool.

‘n Ma deel die volgende: “Ek was 
altyd die ouer wat vinnig gekla het, nie 
oueraande bywoon nie en altyd vir my 
kinders laat glo het ek WEET alles... 
maar nou het hulle vinnig agtergekom 
ma weet nie alles nie. En hoe ant-
woord hulle my? 

“Maar my juffrou weet!”
Glo my mamma – en al die ander 

ma’ en pa’s wat nou hier lees – ons sal 
baie vroeër eerder as later by die skool 
op ons pos wil wees. 

Ons skool het ‘n video van hoop vir 
die kinders gemaak waar onderwysers 
leerders aanmoedig om hoopvol te 
wees en hoopvol te bly en hulle studies 
met passie voort te sit. 

Wat beteken hoopvol? 
In Afrikaans het ons die woord “hoop”. 
Dit is ‘n woord wat vir ons ‘n konsep 
beskryf dat dinge dalk mag beter gaan. 
Hoop is dit waaraan ons vashou om-
dat dinge dalk ten goede sal verander 
– dan is hoop maar eintlik net om te 
wens. 

Die Bybel gebruik ook die woord 
“hoop”, maar wanneer die Bybel hier-
die begrip gebruik, het dit egter ‘n 
ander, dieper betekenis as die woord 
wat ons sommer so in ons alledaagse 
handel en wandel gebruik. 

Wanneer die Bybel die woord 
“hoop” gebruik verwys dit na iets 
wat definitief en beslis sal gebeur. Die 
Bybel gebruik dus die woord teen die 

agtergrond van ‘n sekere en besliste 
uitkoms. In die Bybelse betekenis van 
die woord “hoop” is die konsep “dalk” 
dus nie ingesluit nie. As die Bybel sê 
dat Jesus Christus weer kom beteken 
dit nie dat dit “dalk” kan gebeur nie, 
maar dat dit definitief sal gebeur. As 
ons op die wederkoms hoop is dit dus 
‘n konsep wat daarop dui dat ons in 
afwagting lewe omdat ons doodseker 
is dat dit wel gaan gebeur. Die Bybel 
se woord “hoop” is dus meer om in 
afwagting uit te sien na die vervulling 
van ‘n belofte. Die Bybelse woord 
“hoop” beteken dus nie dat ons maar 
wag om te kyk wat gaan gebeur nie, 
maar om uit te sien na die oomblik 
wanneer dit wel gaan gebeur.

Die gebruik van die woord “hoop” 
in die Nuwe Testament is veral pro-
minent in die briewe van Petrus en 
Paulus. Petrus staan bekend as die 
apostel van hoop. Hy skryf aan die 
gemeentes wat onder swaar beproe-
wing verkeer dat die “hoop” ‘n saak 
is wat hulle beproewing draaglik sal 
maak omdat hulle daarvan doodseker 
kan wees dat die swaarkry verby sal 
gaan en dat oorwinning beslis vir hulle 
voorlê. Hulle moet dus hoop op die 
uitkoms, daarin lê bevryding.

Paulus gebruik ook die woord 
“hoop”. By Paulus is die gebruik van 
hierdie woord baie prakties. Aange-
sien die gelowiges die uitkoms van alle 
dinge volgens God se beloftes weet, 
behoort hulle nou reeds besluite te 
maak in hulle alledaagse lewens wat 
gerig is op daardie volkome uitkoms. 

Die gelowiges se “hoop” en verwag-
ting sal volgens Paulus meebring dat 
hulle daaglikse besluite in die praktyk 
anders lyk as diegene wat nie hierdie 
afwagting beleef nie. 

In die Nuwe Testament is die woord 
“hoop” ‘n woord wat praat van seker-
heid en van uitsien na die toekoms 
(vgl. 1 Pet. 1:3, Rom. 8:23-24;  kyk ook 
na Heb. 6:19-20). 

Hoopvol in gebed
So al lê ek (soos ander onderwysers) 
in die aande wakker, bid ek vir elke 
leerder in hierdie tydperk van beproe-
wing: Dat jy ‘n bord kos het om te eet, 
warm klere het om aan te trek en dat 
jy waar jy ook nou al in afsondering is,  
in liefde en vrede kan leef. 

Ja, ek dra elke leerling van my aan 
ons hemelse Vader op met dié seker 
wete: God is vír ons… “Hy het sy 
eie Seun nie gespaar nie, maar Hom 
oorgelewer om ons almal te red…” 
(vgl. Rom. 8: 32), daarom is ons in 
al hierdie dinge (ook te midde van 
die Covid-19-pandemie) “meer as 
oorwinnaars deur Hom wat vir ons 
liefhet” (Rom. 8:37b). 

Juffrou kan nie elke oggend vir jou 
met gebed en Skriflesing open nie 
maar ek kan my dag saam jou afsluit 
en sê “Amen”. 

Die swaarkry sál verbygaan, ons sal 
mekaar weer sien.

 

Hoe behou ‘n onderwyser hoop in hierdie tyd? 
“Juffrou, ek mis jou!
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Tog:  voorop staan ‘n groot skrik: Hy bly 
alleen in ‘n groot huis op ‘n groot erf. Wat het 
gebeur? Hoe lank het hy swaargekry voor hy 
dood is?  Hoe lank na hy dood is het iemand 
hom gekry? Wie het in grendeltyd soontoe 
gegaan?  In hierdie geval het die Here dit vir 
hom en vir ons maklik gemaak: hy is sonder 
swaarkry oorlede en daar was hulp naby.

As ’n mens alleen is, bly hierdie vrees maar 
altyd in jou agterkop.  Spreuke 4 spel dit 
uit: As jy val en daar is niemand om jou op 
te help nie... twee is beter as een. Maar wat 
dan as ‘n enkelbestaan  die paadjie is wat die 
Here vir jou beplan het? Veral nou gedurende  
hierdie tyd van afsondering? En veral as jou 
ouderdom ongemaklik binne die grense val 
van die meer weerloses teen Corona? Wie 
sal  vir jou sorg as jy so siek word dat jy nie 
self kan nie? Watter kind of broer of suster 
of vriendin sal hul eie verantwoordelikhede 
moet opsyskuif vir jou? Ai, dis so moeilik om 
vir iemand anders ‘n las te wees.

En die kanse dat so ‘n oomblik reg voor 
my deur is, is skielik groot. September gaan 
waarskynlik die piek van die kurwe wees, die 

tyd waarin ook my kans om Covid-19 aan 
te steek, die grootste is. Of voor die tyd. Of 
maande later. Maar dit klink al meer onaf-
wendbaar.  Hoe siek gaan ek word? Moet ek 
nie maar seker maak meer mense weet van 
my gevoel dat ek liewers nie op ‘n ventilator 
wil kom nie? Of is so ‘n uitgesproke wens 
teen die Here se wil? 

Daar is soveel broeiende gedagtes, min af-
leiding en so vrek baie ure in ‘n eensame dag! 
Nou word die alleentyd boonop kort-kort
verleng  tot daar van liefdevolle arms om 'n 
mens se skouers amper nie eers meer ‘n vae 
vooruitsig oorbly nie.

Ek hoor magteloos hoe my kleinkind van 
enkele maande oud een mylpaal na die ander 
verbysteek sonder dat ek dit een keer regtig 
kan ervaar. Ek is nie ondankbaar nie, maar 
tegnologie help net gedeeltelik.  En sy bly 
net negentig minute se ry van ouma af. Sal 
hulle ’n mens régtig voorkeer en terugstuur? 
Haar mamma geniet die tydjie tuis, maar 
kosmaak en huiswerk  en ‘n kleuter besighou 
en ‘n baba versorg – dag in en dag uit – word 
skielik erg as die einde van ‘n hanteerbare 

Staan elke oggend nuut op…
DEUR ANNAMiE OdENdAAl

So ‘n bietjie meer as ‘n week na die grendeltyd ingestel is, kry ek die 
boodskap op my selfoon: ‘n Dierbare maat, deel van ons groepie 
alleenloper-vriende,  is oorlede.   Na die aanvanklike skok kom  

weemoed, want ek sal hom in hierdie lewe nie weer sien of hoor nie. 
Maar hy is tuis, dit weet ek getroos. 

10 JUNiE 2020
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Staan elke oggend nuut op…
DEUR ANNAMiE OdENdAAl

inperking voor jou oë uitrafel. En ouma wat 
so graag met die kinders wíl help, mág nie 
kom nie.

Jy is afgesny van soveel bedrywighede wat  
‘n doel aan jou bestaan gee.  Die onrustige 
bekommernis oor wat gaan word, maak 
dat jy die internetnuus naderhand obsessief 
lees.  Hoeveel mense is vandag in die wêreld  
dood aan die virus? En in Suid Afrika? Jy 
lees oor simptome waaraan jy kan weet jy 
het dalk die virus; ernstige gevolge wat jou in 
‘n oogwink in die hospitaal kan laat beland;  
langtermyn gesondheidsprobleme van 
pasiënte wat na dae op ‘n ventilator herstel 
het; hospitale se stryd om hul personeel teen 
die pandemie te beskerm; nuwe uitbrake in 
China; gerugte dat mense nie immuun raak 
teen die virus nie...

Nogtans sal ek altyd by U bly…
Die psalm kom in my op terwyl ek 
moedeloos sommer net sit. Wat ‘n seën is 
die psalms nie wat jy in jou prille jeug  uit 
die kop geleer het nie!  (Ek moes die woorde 
gaan opsoek om uit te vind watter psalm dit 
is. Gelukkig is daar ‘n Toepassing genaamd  
GKSA-Psalms met al die Psalmberymings 
daarop – op die nimlike selfoon vol grys 
nuus. Dis Psalm 73:10 wat my hierdie keer 
uit hooploosheid opgetrek het.)

Dis net hier waar ek tot verhaal begin 
kom. Ek wil steeds uitvind wat nou als in 

die wêreld  aangaan, maar my fokus skuif.  
Mense in ons land kry bitter swaar. Daar is 
meer nood in meer formate as wat ‘n mens 
jouself ooit kon indink.  Meer helde en 
mense met vernuftige planne ook,  en meer 
mense wat die genade wat hulle ontvang 
ywerig uitdeel.

Die wonderlike voorbeelde gee my moed 
en ek besef dat die basiese dinge dieselfde 
bly:  hou aan om jou gedagtes ten spyte 
van die chaos vol te maak met alles wat die 
Here vir ons gee. Bly tweedens besig met 
jou roeping om Lig te wees. Soos altyd bly 
gebed die eerste stap hierin.  Die Here sal ons 
oë oopmaak om raak te sien waar ons ons 
unieke bydraes kan maak. Help waar jy weet 
van  nood. Daar is mense wat stilweg volhou 
om elke paar dae ‘n praktiese geskenkie – 
sop en broodjies,  vars melk of vrugte  – te 
gaan aflewer waar die geskenk en die omgee 
daaragter so nodig is.  Daar is op aarde niks 
wat jou hoop op die Here se bewaring en 
veelvuldige genade so laat bloei soos om  sy 
Liefde uit te deel nie.

Só gaan ek dus die hoop behou: ek gaan 
elke oggend nuut saam met Jesus opstaan 
uit gister se kruipende verlamming en my 
siel voed met my Vader se liefde, genade, 
skoonheid en wysheid . My hart sál vol word 
en oorloop op elkeen wat Hy daarmee wil 
liefhê.

11JUNiE 2020
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Ons familie se prentjie is ’n baie geseënde en goedversorg-
de een: Ons woon in ’n ruim huis met ’n lekker tuin in ’n 
rustige voorstad en my man het sopas afgetree.  Hy sou 
heel waarskynlik vir die duur van April en miskien Mei tuis 
gewees het in afwagting of hy ’n kontrak-aanstelling kan kry. 

Finansieel is ons geseën met genoeg om aan te gaan tot die 
pensioen uitbetaal.

Die drie dogters is volwasse en klaar met studie.  Die oud-
ste het haar eie plekkie en kan van daar af voltyds voortgaan 
met haar beroep, weliswaar aanlyn. Ons tweede dogter het 

"Wat de toekomst 
brenge moge"

... mij geleidt des Heeren hand...
DEUR ANKiE dE KlERK

NASIONALE INPERKING… grendeltyd… ekstra lang verlof… onbetaalde verlof…? 
Waar ek nou oorweeg wat ek met julle wil deel, is ons land in die vyfde week van streng 
inperking (vlak 5). Daar is nog minstens vier dae oor van verpligte tuisbly, en ons weet 

nou al dat vlak 4 wat van 1 Mei af intree, net enkele toegewings maak sodat die ekonomie 
weer op ’n manier aan die gang kan kom. Die ou Nederlandse gesang se woorde kom by 

my op: “Wat de toekomst  brengen moge, mij geleidt des Heeren hand...”
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betyds besef sy moet terugkom huis toe vir die duur van 
grendeltyd om haar uitgawes so laag as moontlik te hou, 
aangesien sy nie haar privaat praktyk as dieetkundige voluit 
kan bedryf nie.  Die jongste sussie het onlangs begin werk as 
au pair en is nog by ons tuis, met geen oorhoofse uitgawes 
nie, terwyl sy die brandstof wat sy sou uitgery het, nou spaar. 

Die fisieke impak van inperking
Die grootste fisieke impak wat die inperking op ons om-
standighede het is die saamwees by die huis, met geen 
opwindende uitstappies, geen kuier by familie en vriende 
nie, en bowenal geen bywoning van eredienste saam met ons 
geloofsfamilie nie. 

’n Aantal weke gelede, toe die wêreld begin kennis neem 
van die Covid-19 virus, het ons familie eerstehands met die 
effek van so ’n virus-infeksie te doen gekry het toe my broer 
van 43 jaar en sy vroutjie van 40 beide siek geword het. Hulle 
woon in Nederland. 

Aanvanklik het ons skaars geweet waardeur hulle gaan. 
Die besef het deurgedring dat hulle ernstig siek was en 
moontlik kon sterf, toe ons agterkom hulle bly vir dae lank 
worstel en word nie beter nie. Ons ma, susters en broers het 
dag vir dag voorbidding gedoen vir hulle en met die volle 
werklikheid geleef dat hulle “aan die genade van die Here 
oorgelewer” is. Baie van ons medegelowiges het saamgebid. 
Ons kon letterlik niks anders vir hulle doen nie.  God se 
genade en liefde is groot, Hy het hulle albei gespaar!  Deur 
asemnood, verskriklike hoofpyne, die lyf wat oraloor seer 
voel, baie hoë koors en hewige hoesbuie. 

Die Here het hulle wonderbaarlik deurgedra. My broer het 
in sy twintigerjare verspreide kanker gehad en kankerweef-
sel is uit beide longe verwyder. My skoonsus se longfunksie 
is swak weens chroniese asma.  Midde-in die pandemie kan 
hulle soos Dawid in Psalm 23 getuig: “U goedheid en liefde 
sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van 
die Here tot in lengte van dae.”

Om hoopvol te bly te midde van dié onseker tyd
Ek weet dat my lewe nie afhang van wat ék kan doen of be-
plan nie.  In hierdie dae leer ons almal meer van oorgee aan 
die Here – net Hý kan bepaal wat gaan gebeur.  Hý alleen is 
en bly dieselfde God van die heelal. Daar is geen onseker-
heid by Hom nie.

Ek voel ek sien meer kans vir my omstandighede wan-
neer ek ’n goeie roetine met die regte aktiwiteite volg. Dit 
beteken dat ek soggens opstaan, tyd neem om Bybel te lees 

en te bid, aantrek en myself versorg net soos ek sou as ek nie 
ingeperk was nie.  Ek beplan my dag rondom sinvolle dinge 
is. As 'n mens reeds jare lank ’n tuisteskepper is, is hierdie 
raad dalk makliker om te volg as wanneer jy gewoond is om
daagliks werk toe te ry, maar ’n mens voel beslis meer posi-
tief wanneer jy ’n versorgde lyf en gesig in die spieël sien!

Konfliksituasies ontstaan. Selfs klein dingetjies kan die 
atmosfeer in die huis negatief maak, des te meer as finansiële 
verliese en onsekerheid oor jou loopbaan dreig om jou ge-
dagtes te oorheers. Praat met mekaar en bid saam. Iemand 
het  dit eendag vir my so ráák gesê: “Luister na die ander een 
met oë vol liefde.” 

Fokus op iets anders as probleme. Ons dieetkundige dog-
ter voel by tye gespanne, maar sy gebruik dié tyd om meer 
te wete te kom oor verskeie siektetoestande en die diëte wat 
kan help om simptome te voorkom of verlig. Ons jong-
ste dogter hou haarself kreatief besig – met gedigte skryf, 
skilder en breiwerk. Jy kan selfs besluit om ’n nuwe vaardig-
heid aan te leer of ’n stokperdjie te begin.

Die ou Health Walker wat in ’n obskure hoekie van ons 
huis gestoor was, is afgestof en word lekker benut vir oefe-
ning. Op ander tye speel ons pluimbal in die tuin. Daar is 
ook oorgenoeg idees hoe 'n mens aan die beweeg kan bly 
sonder  enige apparate en in ‘n beperkte ruimte. Oefening is 
goed vir jou gees.

Beplan om dinge saam te doen: bak koekies, berei saam 
maaltye voor en geniet dit ook saam, speel ’n bord- of kaart-
speletjie, bou legkaarte, gesels oor belangstellings, hou ’n 
motorwasdag, volg ’n erediens op Sondag en bespreek dit 
agterna oor ’n koppie koffie.

Sif die nuus ’n bietjie. Al die nuusberigte en sosiale me-
diaplatforms se kommunikasie en inligting kan 'n mens op 
hoogte hou en ook hoop gee, maar dit kan jou ook maklik 
hopeloos en oorweldig laat voel. 

Wees jý die persoon wat gemoedere positief hou deur te 
sif wat jy met ander mense deel. Bevestig telkens dat ons vas 
kan vertrou op die Here se getrouheid en sy beloftes. 

Reik uit na ander lidmate in jou gemeente, jou bure, jou 
familie, en deel in hulle lief en leed. 

Fokus op die ewige heerlikheid
Mag ons visie nie net gerig wees op die onmiddellike toe-
koms nie.  Ons is bestem vir die ewigheid en niks kan ons 
skei van die liefde van God nie!
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 SAAMGESTEL DEUR COBIE STEYN

Geen situasie té hooploos
Dis maklik om moedeloos te word as die onweerswolke rond-om jou saampak, 
veral as jou oog net op die storms gerig is en nie op Hom wat saam met jou in 
die storm staan nie. Dan gooi jy maklik handdoek in. Maar as jy elke dag die 
kuns beoefen om jou gedagtes te oefen om op God gefokus te wees, kan jy 
hoop hê in die grootste krisis denkbaar. Want jy weet dan God is ook daar.

Skuif jou gedagtes elke dag, in elke situasie, na God toe. Doen dit as jy voor 
die operasiesaal se deure lê; wanneer jy by jou baas se kantoor moet instap 
om dalk te hoor jy is oorbodig by die werk verklaar; wanneer jy jou kinders se 
seerkry moet help dra en oplos. Sien die Here raak midde-in die storm. Dink 
jouself deur die krisis. Dit gaan nie die krisis wegvat of minder maak nie, maar 
dit gaan ten minste jou eie perspektief verander. Jy sal meer geloof en meer 
hoop en groter geestelike krag hê. Die energie van God se Gees sal in jou le-
we gekanaliseer word om jou staande te hou.

Gebruik jou denke – wat daagliks al hoe meer vernuwe word – tot God se eer 
as jy nie weet hoe verder nie. Weet dat die Here by jou is; voel sy sterk arm om 
jou skouer; hoor hoe Hy die storms beveel om te bedaar. Sien dat daar tussen 
die woeste golwe en al die donker ’n paadjie vol lig en hoop is. Sien hoe die 
Here voor jou stap en volg Hom in geloof, tree vir tree. Jou jou oë net op Hom. 
Moenie links of regs afdraai nie. Kyk waar elke voetspoor van Jesus lê en sit 
dan jou voete presies daar neer.

Hoe meer jy jou eie lewe in jou gedagtes aan God anker, hoe meer hoop en 
krag begin jy ervaar. Dan begin jy al hoe meer saam met Paulus sê: “Ek is tot 
alles in staat deur Christus wat vir my krag gee.” Dan kan jy die goeie en die 
slegte wat die lewe na jou kant toe aangee met groter gemak hanteer.

UIT: Stephan Joubert se Spitstyd-oordenkings “By my Vader”; Vereeniging: 
CUM-Boeke; 2007

Gebed
In die stil donkerte
van die veld roep
die kiewietjie beangs,
en
God se volle maan
gaan oop
soos baie blomme

– Donald Riekert
UIT: Luitingh en 
Nienaber-Luitingh se 
Die Braambos Brand. ’n 
Keur van Godsdienstige 
Gedigte. 1987. Kaapstad: 
Tafelberg Uitgewers.

Hoop
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Maandag
Die Here ons enigste 
hoop: Ps. 39: 8: Is daar 
nog hoop vir my Here? U 
is my enigste hoop.

Dinsdag
Bly gedurigdeur hoop: 
Ps. 71: 14: Ek, ek sal 
gedurigdeur bly hoop, 
ek sal U altyd weer loof.

Vrydag
Ons het reeds hierdie 
hoop: Rom. 8:24-25: Ons 
is immers gered, en ons 
het nou hierdie hoop. 
Wat ’n mens sien, hoop 
jy tog nie meer nie. Wie 
hoop nog op wat hy 
reeds sien? Maar as ons 
hoop op wat ons nie sien 
nie, wag ons daarop met 
volharding.

Sondag
’n Veilige lewens-
anker: Heb. 6:19: Hierdie 
hoop besit ons as ‘n 
veilige en onbeweeglike 
lewensanker, wat agter 
die voorhangsel vas is.

Saterdag
God, die bron van hoop, 
versterk hoop: Rom. 
15:13: Mag God, die bron 
van hoop, julle deur julle 
geloof met alle vreugde 
en vrede vervul, sodat 
julle hoop al hoe sterker 
kan word deur die krag 
van die Heilige Gees!

Donderdag
Hoop & Vertroue: Jes. 
8:17: Ek vertrou op die 
Here wat Hom vir die 
nageslag van Jakob 
verberg het, op Hóm 
hoop ek.

Woensdag
Egtheid van geloof 
kweek hoop: Rom. 
5: 4-5a: … volharding 
kweek egtheid van 
geloof, en egtheid van 
geloof kweek hoop; en 
dié hoop beskaam nie…

Dagboek
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Die Bybel in fokus.
Hoe om gelowig én denkend te lees
deur Louis Jonker, Ernst Conradie en Jan Botha
Resensent: Annamie Odendaal

Boekeblad
Die virus sorg vir baie nuwighede. Ek skat baie Vrouebladlesers het al  
'n e-boek  gelees, of hoe ’n  mens dit nou ook al in goeie Afrikaans sê. 
Met dié dat boekwinkels ook gesluit is vir die afsienbare tyd, moet ons 
seker al meer tone in die nuwe watertjie steek. Ek het nou my eerste 
e-kopie met die oog op ‘n resensie ontvang. 
Die formaat maak nie so baie saak soos die inhoud van die boek nie, in 
elk geval nie met hierdie boek nie: Dis ‘n boek wat op spesiale versoek 
van lesers weer gedruk is, met baie goeie rede. Die eerste uitgawe het 
verskyn tydens die groot onmin rondom apartheid en of dit Bybels 
verantwoord is.  Die skrywers was van mening dat die probleem tot ‘n 
groot mate spruit uit hoe verskillende mense gedeeltes uit die Bybel  
verskillend verstaan en wil toepas.
Vandag is daar ‘n nuwe krisis oor hoe die Bybel verstaan behoort te 
word veral oor selfdegeslag verhoudings. Maar moenie die boek lees 
ter wille van een spesifieke kerklike kwessie nie, hoe belangrik die saak 
ook al vir jou is. Lees dit met die uitsluitlike doel om die Here se Woord 
verder en duideliker te kan ontsluit tot eer van sy Naam en ter wille van 
die innige verhouding wat die Here met jou bou.
Daar is baie voorbeelde van Bybelgedeeltes wat  op stadiums ‘n wig 
tussen gelowiges ingedryf het. Die eet van varkvleis en hoofbedekkings 
vir vroue is maar twee bekende kwessies. Hoekom eet soveel Christene 
deesdae vark? En is hoedens nou maar uit omdat die modes verander 
het? 
Die skrywers: 
• Verduidelik struikelblokke wat ons lees van die Bybel kan ondermyn; 
• Gee raad en hulpmiddels oor hoe om dié kwessies te verstaan en te 

oorkom; 
• Bied ons vastrapplekke van waar ons opnuut God se stem uit die By-

bel kan hoor.
Hierdie is ’n boek wat lig werp op moeilike vrae, maar wat geskryf is 
sodat dit maklik lees. Jy sal agter die interessantheid aan wil lees. Dit 
sal ook altyd bruikbaar bly as handleiding vir groep- en persoonlike 
Bybelstudie.
 ‘n Paragraaf uit die boek se voorwoord vat dit vir my mooi saam: 
“Daar is iets van ’n teenstrydigheid in talle mense se ervarings met 
die Bybel. Dit is tegelyk baie maklik en baie moeilik om die Bybel te 

ISBN: 9780796322333
E-pub ISBN: 9780796322340
Uitgewer: Lux Verbi
Datum Vrygestel: April 2020
Prys (VAT ingesl.): R 250,00
Formaat: Sagteband, 288pp
eBook Platforms:
Amazon, Snapplify, Kobo

verstaan. Dit is soos liefhê: so een-
voudig dat enige kind weet wat dit 
beteken, maar terselfdertyd kan 
dit ongelooflik ingewikkeld wees 
om te weet wat liefde in spesifieke 
omstandighede van ’n mens vra. 
Liefde is ’n kuns wat net oor ’n hele 
leeftyd heen bemeester kan word, 
indien ooit”. 
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Boekeblad
Oordenkings vir kinders.
52 weke saam met 
Jesus.
deur James Merritt
Resensent: Annamie Odendaal
Daar word baie boeke met ‘n Bybelse tema  vir jong kinders gepubli-
seer – boeke wat ‘n ouer kan voorlees. Dis goed so: ‘n kind se toewy-
ding aan God word ten beste gevestig voor die ouderdom van ses 
jaar.  Maar ouer kinders het steeds gereelde vorming en leiding nodig, 
en boeke soos hierdie een kan ouers se werk hier rondom met vrug 
verryk.  
Kinders wat al ‘n bladsy en ’n half op ‘n slag met aandag kan lees, sal 
hierdie dagstukke baie geniet. Daar is net een dagstuk per week, dus 
kan die leser dit goed deurdink en weer lees voor die volgende week.  
Die opsie om  dit baie vinniger deur te lees, is ook daar. Die taalge-
bruik is eenvoudig. Die boek is oorspronklik in Engels geskryf, maar 
die vertaling lees in gemaklike Afrikaans.
Die konsepte wat behandel word, word baie prakties aangevoor en 
deurgaans op ‘n maklik verstaanbare manier aangebied deur ‘n kun-
dige oupa met jare se ondervinding in jeugwerk. 
Die dagstukkies sal goeie gesprekke tussen ouer en kind aanvoor. 
Katkisasie-leerkragte kan ook gerus die boek lees. Ek kan my indink 
dat die boek baie vrugbaar gebruik kan word in groepsverband. Die 
boek is nie duur nie.
Van die opskrifte vir dagstukkies is: Ons is familie; God is lief vir swart-
skape; Jy is ‘n koninklike; Om te wag; Een weg; Gee wat jy het; Wat Jesus 
opgewonde maak; Welkom terug; Hoekom ons bid; Skin-der is sleg; Sonde-
belydenis; Help dié wat seer het; Julle moet mekaar liefhê; Verloorders wat 
wen; ‘n Onverwagte held. 
Die laaste opskrif in die paragraaf hierbo genoem is my gunsteling. 
Soveel van die misverstande en verkeerde verwagtings rondom Jesus 
se reddingswerk op aarde word eenvoudig en baie duidelik uitgek-
laar. Wys net weer: die evangelie is nie ingewikkeld of moeilik om te 
verstaan nie. 
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Vryheid
Hierdie humoristiese video’tjie van skaars agt sekondes het 
al vir letterlik ure se prettige konserte gesorg in ons huis 
waar twee jong seuntjies hulle grendeltyd deurbring. En 
Donderdagaand, 23 April 2020, hoor ons toe ons gaan beslis 
nie nou al dorp toe nie! In elk geval nie vir enige iets anders 
as vir kos, medisyne en enkele ander noodsaaklike dinge nie.

Dit is asof 'n mens na ‘n ander rat toe oorskakel wanneer 
jy besef die grendelstatus kan eintlik nog vir ‘n hele ruk aan-
hou. Hierdie is nie net ‘n kortstondige “voorlopige bestaan” 
nie. Hierdie staat van inperking van ons vryheid kan vir ‘n 
redelike lang tyd ons “werklike bestaan” word. Dit raak dus 
al hoe nodiger dat ons hierdie tyd sinvol sal probeer deur-
bring.

Dr. Petrus Moolman het ‘n kosbare stuk met die naam 
“Vryheid!” tydens sy Covid-19 afsondering geskryf. Hy 
reken vryheid gaan oor die toekoms en dat dit baie belangrik 
is hoe ons oor die vrye toekoms redeneer en dink. Volgens 
hom kan ons ons toekomsvryheid op een van twee maniere 
hanteer: 
1. ’n Mens kan jou fokus slegs op toekomsdrome rig. In 

die verlede het die kerk op dié manier oor die geestelike 
toekoms en eindbestemming van die gelowige gedink. 
Hierdie uitkyk op geloof het die gevolg gehad dat die kerk 
haarself in kloosters agter hoë mure versteek het. Won-
derlike dinge word gesê oor die onbekende hiernamaals, 
waarna die gelowige met verwagting kan uitsien. As 

jou fokus egter vasgevang bly op die drome oor ‘n vrye, 
sorgelose toekoms hierna, ontwortel jy jou aan die hier en 
die nou. Wanneer jou gedagtes op daardie wasige droom-
wêreld vassteek, raak jy lewensvreemd. “Wêreldvreemd” 
soos die kerk agter die klooster se mure. 

 Vryheid moet dus iets meer inhou as net salige toekoms-
drome oor ‘n volmaakte eindbestemming. Ons mense-
brein kan so iets nie bedink nie, want die wêreld waarin 
ons leef, werk nie so nie. Niks is volmaak nie en finale 
antwoorde bestaan nie regtig nie. Daar is wel persone wat 
veral vanuit die teologie klinkklare, onwrikbare stand-
punte oor sake probeer inneem, maar in die proses loop 
hulle soms gevoelloos oor mense en hulle emosies.

 Dr. Moolman verwys na die gebeure rondom Jesus se 
hemelvaart. Nadat Jesus in die hemel opgeneem is, staan 
daar twee manne in wit klere. Hulle praat met die dis-
sipels en vra: Waarom staar julle so na die hemel? En net 
daar word hulle teruggestuur terug Jerusalem toe, want 
dáár wag hulle opdrag vir hulle. Nie in die hemel nie! Die 
toekoms van vryheid vestig ons aandag op die hier en die 
nou en op ons roeping wat uitgeleef moet word.

2. Ons kan vryheid ook as ‘n begrensde vryheid hanteer. 
Die voorbeeld van visse in die see wat binne hulle water-
grense vry is, is aan ons goed bekend. Vryheid hét perke, 
want toekomsvryheid gaan oor ‘n tyd waaroor ons nou, 
op hierdie oomblik, geen beheer het nie. Al is vryheid in 

Fatman in sy groot bakkie, met sy kitaar in die
hand, sing uitbundig:
“Ons gaan dorp toe!
 Ons gaan dorp toe!

 Ons gaan dorp toe!”,
waarop President Ramaphosa kwansuis kort

en kragtig sê: “No!”

DEUR JAAi dU PlEssis
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toekomsverband onseker, het die gelowige kind van die 
Here ‘n geloofsvoordeel bo die ongeloof. 

 Die Bybel praat van hoop as die basis van die toekoms-
drome van vryheid as Christen. Ons hoop op ‘n ewige 
toekoms is vas en seker. Petrus druk dit pragtig uit: dit kan 
nie vergaan nie, dit kan nie besmet raak nie (ook nie deur 
die Corona-virus nie!) en dit kan nie verwelk nie. Dit kan 
nie verdwyn nie want dit word in die hemel vir ons in be-
waring gehou deur niks minder nie as die krag van God (1 
Petr. 1:4). Daarom hoef ons nie heeltyd beangs te wonder 
of ons hemeladres nog veilig is nie, want dit is.

 Daarom, sê Petrus, kan ons onbesorg ons aandag aan die 
wêreld gee. Die wêreld is waar ons ons vryheid in Christus 
kan uitleef. Ons is vry om nie meer vir die sonde te kies 
nie. Ons is vry want ons is vrygemaak van die vrese vir die 
ewige oordeel van eendag. Daarom hoef ons ons nie so te 
verknies oor die onsekerheid van daardie “eendag”, dat ons 
ons taak vir die hier en die nou mis nie. Die toekoms is vas: 
ons is vry om nou, hier waar ons geroep word om kind van 
God te wees, ‘n verskil te maak in die lewe van die mense 
en die wêreld om ons.

Moeilike tye kan voordelig wees
Partykeer kan moeilike tye selfs voordelig wees vir ons groei 
en ontwikkeling en voorbereiding vir ons roeping hier op 
aarde. Navorsers het agtergekom dat 50 persent van mense 

ten minste een positiewe verandering in hulle lewens kan 
rapporteer na ‘n terugslag, of beproewing. Hierdie positiewe 
veranderinge kan in vyf kategorieë ingedeel word: 
•	 Mense	vind	‘n	krag	en	sterkte	binne	hulleself	–	groter	as	

wat hulle gedink het moontlik is;
•	 Mense	ontwikkel	‘n	groter	waardering	vir	die	lewe,	en/of	

vir wat hulle gehad het;
•	 Mense	bou	of	vorm	dieper	verhoudinge;
•	 Mense	ontdek	groter	sin	in	die	lewe,	en
•	 Mense	begin	nuwe	moontlikhede	raaksien.

Hierdie ontwikkelings stel ’n mens in staat om – in teenstel-
ling met Post Traumatiese Stres – Post Traumatiese Groei te 
ervaar. Dan kan jy terugbons en opstaan na ‘n krisis en weer 
aangaan met die lewe. Beter as wat jy voor die tyd kon doen.

Ons is nie soos voëltjies in ‘n hok nie. Ons besit die vermoë 
om nie net rondom en buite ons gevangenskap te óórleef nie, 
maar om te lééf. Jesus het ons volkome vrygemaak: ons kán 
dus droom oor ‘n toekoms. Ons kan die ongemak van ons 
ingeperkte vryheid hanteer, want ons ís vry in Christus. 

Kom ons lééf ons vryheid en maak vir onsself en vir die 
mense om ons van die wêreld ‘n beter plek: nou, maar veral 
wanneer ons weer kan “dorp toe gaan”! 
Bron: Dr. Petrus Moolman. Vryheid!  In Covid-19 afsondering. 
April 2020.

SIELSDINGE
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’n Veg-of-vlug-
dans met Corona

DEUR *BEssiE VAN WYK (sKUilNAAM)

Corona en ek is lammers van dieselfde jaar.
Corona en ek voer ‘n veg-of-vlug dans uit…

Die ontwikkeling van Corona-virusse in die 
wêreld
 ’n Virus bestaan gewoonlik uit ‘n stringetjie genetiese ma-
teriaal binne-in ‘n proteïen kapsule. Die organisme word 
bestempel as ‘n skakel tussen dit wat lewe en wat anorganies 
is. Daar is geen gewone eienskappe van lewe te bespeur by ‘n 
virus soos byvoorbeeld voeding, metabolisme of groei nie. 
Organismes wat wel al drie hierdie vermoëns en nog vele 
ander funksies van lewe het sluit, behalwe die mens, selfs 
plante, visse en diere in.

Virusse plant nie voort soos ander lewende organismes 
nie en  groei ook nie,  want dis volledig. Daar is ook geen 

sprake van onafhanklike voortplanting nie. Die virus het die 
masjinerie van die gasheer se selle nodig, om sy eie gene-
tiese informasie oor te dra na ‘n nuwe geslag. Die Corona-
virus is ‘n voorbeeld van so ‘n organisme. Dis eintlik ‘n 
groep van virusse wat hul naam te danke het aan ‘n kroon-
vormige proteïenkapsel wat oortrek is aan die buitekant 
met doringagtige stekels gemaak uit proteïene. Dis hierdie 
proteïenstrukture wat so gemaak is dat dit pas op die gas-
heersel se oppervlakkige proteïene en daaraan vasheg. 
Binne-in die virus se doringkroon is sy genetiese informasie 
gebed in die vorm van ‘n enkele snoer nukleïensuur parti-
kels. Elke proteïen wat deel is van die virus-omhulsel is van 
sy gasheer afkomstig. 
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Wetenskaplikes het geen idee waar die Corona-virusse 
oorspronklik vandaan kom nie, maar hulle is die eerste keer 
in 1960 geïdentifiseer. Daar is net sewe soorte van die Coro-
na-virus wat siekte by mense veroorsaak. Benewens boonste 
lugwegsimptome kan dit veral ernstige infeksie in die longe 
bewerk. Die vermoede is dat hierdie virusse reeds eeue lank 
bestaan, en as groter groep ook dieresiektes veroorsaak. 

Die Severe Airways Respiratory Syndrome (SARS-CoVid 
1) in 2002 en Middle Eastern Respiratory Virus (MERS) in 
2012 is twee voorbeelde van Corona-virusse wat tot akute  
longontsteking by mense lei. Daar is toe waargeneem hoe 
Corona-virusse wat oorspronklik vlermuise geïnfekteer 
het, oorgedra is na sivetkatte en Himalajakamele in China 
en die Midde-Ooste, onderskeidelik. Die virus het op ‘n 
manier aangepas om mense ook te infekteer. Omdat die 
virus homself skik na sy gasheer, verander sy samestelling 
oor jare. Daar was nog nie tyd om ‘n kuur te vind teen die 
vyand wat die doelpale telkemale verskuif en so veroorsaak 
dat die siekte ongehinderd van gasheer na gasheer ver-
sprei en so tot ‘n epidemie lei nie. Ek onthou vaagweg die 
voorsorgmaatreëls wat getref is tydens beide vorige epide-
mies. Epidemioloë het gewaarsku dat daar ‘n eksponensiële 
vermeerdering van die virulente organismes waargeneem 
is. Bekamping was ál hoe die siekte voorkom kon word. ‘n 
Reisiger se koors is op die lughawe gemeet en dan het isola-
sie gevolg. Toe, soos nou, het ons ‘n goeie voorraad maskers 
aangeskaf. Anders as in 2020, het ons by ons werk nooit eers 
die maskers gedra nie. 

Die WGO het teen Januarie 2020 ‘n nuwe tipe Corona-
virus in Wuhan-stad, in die provinsie Hubei in China, 
geïsoleer. Die virus is die SARS Co-Vid 19 of SARS 2 
genoem omdat dit baie ooreenkomste met SARS Co-Vid 
1 toon. Die gevoel is dat COVID-19 weereens vanaf die 
vlermuis na die mens oorgedra is. Die skaars Armadillo, ‘n 
tipe ietermagô was moontlik die tussengasheer. Baie van die 
eerste pasiënte met COVID-19 kon teruggespeur word na ‘n 
sogenaamde “nat mark”, waar lewende diere en vis verkoop 
is in ‘n beperkte ruimte wat  tot direkte kontak tussen spesies 
gelei het. Vanuit die Hubei-brandpunt het die virus dwars-
oor die wêreld ontplof met epidemies wat opgeduik het in 
een land na die ander. Dit was ‘n noodtoestand, maar eers 
op 11 Maart 2020 het die Wêreld Gesondheid Organisasie, 
die siekte COVID-19 tot ‘n pandemie verklaar. SARS CO-
VID-19 virus, het die gesonde voortbestaan van die mens 
bedreig kort duskant die begin van die nuwe millennium.   

Teen 25 April 2020 was daar ongeveer 3 miljoen gevalle 
van COVID-19 en naastenby 200 000 mense het wêreldwyd 
gesterf. In SA, op 25 April 2020 het, volgens die National 
Institutes for Communicable Diseases (NICD) die getalle van 
bevestigde COVID-19 gevalle op 4 361 gestaan en meer as 
80 mense is oorlede. 

‘n Persoonlike ervaring met die COVID-19 
pandemie
 Wanneer het ek vir die eerste keer COVID se trajek daagliks 
begin volg? Was dit die keer toe die WGO die uitbreking van 
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die siekte as pandemie verklaar het?  Ek onthou hoe ons in 
Januarie gesels het oor bekendes se kinders wat maande lank 
vasgekeer is in piepklein woonstelle in China. Die akteur, 
Tom Hanks het uit Australië aangekondig dat hy en sy vrou 
positief toets vir die SARS Co-Vid 19 virus. COVID was 
toe lankal nie meer beperk tot die eksotiese milieu van die  
Chinese nat markte nie.

O, het ek vergeet om myself bekend te stel? Corona en ek 
is lammers van dieselfde jaar. Corona en ek voer ‘n veg-of-
vlug dans uit.  Ek is ‘n essensiële werker in die tyd van CO-
VID. As ‘n gesondheidswerker verdien ek my daaglikse 
brood. Somtyds is ek ‘n onderwyser vir studente in die 
gesondheidswetenskappe. Hierdie oordra van kennis is die 
voe-
dingsaar vir die res van my aktiwiteite as gesondheidswer-
ker. Dit is eintlik die adrenalien-inspuiting wat my motiveer 
om so goed as wat ek kan, gesondheid na die mense te bring. 

Hoe sou ek kon voorsien dat die dag sou kom dat ek 
met my onderwysershoed op, COVID-19 tot binne in ons 
eie huishouding sou neem? Tot op daardie dag het ek met 
akademiese belangstelling geluister na die media se berigte 
aangaande reisigers wat met hulle terugkeer uit Europa slui-
tings van privaat klinieke en hul kinders se skole veroorsaak 
het. Buiten die daaglikse veranderende riglyne wat wyd 
gesirkuleer is onder gesondheidswerkers in Suid-Afrika, 
het daar veelvuldige nuwe artikels in akademiese joernale 
verskyn. My inkomende e-posvakkie het oorgeloop van 

gratis aanbiedinge wat aanlyn kursusse oor COVID-siekte-
toestande adverteer. ‘n Platform is geskep om elke moontlike 
terapie op die proef te stel in die geveg teen één sel. 

Dis dan oor die eter, terwyl ek in die motor ry, dat ek be-
wus geraak het daarvan dat ons skool vir gesondheidsweten-
skappe gesluit word weens die teenwoordigheid van die 
CO-Vid 19 virus. Dit het my persoonlik ook betrek, want 
ek het elke dag van daardie week ‘n kursus bygewoon om 
nuwe leerders aan die skool te oriënteer. Met ‘n skuldige 
wete onthou ek die reuk van vars gemaalde koffie wat my na 
die kafeteria gelok het. Asof dit my nie aangaan nie, het ek 
waargeneem hoe ingewikkeld infeksie voorkoming in so ‘n 
gesellige markplek kon wees. 

Aangesien Co-Vid 19 ‘n boonste lugweg siekte is, word 
dit grootliks versprei deur druppel besmetting. Waar daar 
‘n samedromming van mense is, moet daar vermoedelik ‘n 
duisendvoudige vermenigvuldiging van die organismes in 
die atmosfeer wees. Wanneer mense hoes of nies, of selfs 
net asemhaal sweef mikroskopiese druppels tot so ver as 1 
meter. Die virus bly leef waar dit val afhangende van watter 
materiaal die oppervlak is. So byvoorbeeld bly die virus vir 
twee dae op karton lewe en 24 uur op vlekvrye staal. Kon-
tak-areas waarvandaan die virus gereeld  oorgedra word, 
is deurhandvatsels en ligskakelaars. Die kafeteria het juis 
meters vlekvrye staal toonbanke. Dis onmoontlik om die op-
pervlaktes te ontsmet voor elke volgende klant opdaag. 
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Voor ’n mens die geurige koffie mag proe, behoort jy 
jou hande te was, vir 20 sekondes lank met water en seep. 
Die hande was-sessie duur so lank as wat dit neem om  die 
“Veels Geluk”-liedjie te sing. Daar is net een probleem: Die 
seep-houers is gewoonlik leeg.  Boonop is daar bewyse dat 
die virus versprei kan word, voordat die draer simptome 
ervaar – wat kan wissel tussen twee dae en twee weke. Som-
mige bronne bespiegel daaroor dat die tydperk wat iemand 
infeksie kan oordra tot 21 dae mag duur. Die mediese wêreld 
het net te min ervaring met die splinternuwe siektetoestand 
om akkurate antwoorde te gee. Ons weet nie.

Die skrikwekkende implikasie van die hele storie was dat 
ek by ons kinders oornag wanneer ek akademiese verplig-
tinge het. Ek onthou meteens die volmaakte vingertjies 
van die vier maande oue knapie wat ek as my kleinseun 
leer ken het. So dink ek terwyl ek verder ry en beplan hoe 
om daardie telefoonoproep te maak. Ons kinders hét ook 
die nuusberig gehoor. Met hartseer in my stem belowe ek 
om hulle nie te sien nie – vir ten minste 4 maande nie! Die 
duidelike hoorbare verligting in my kind se stem bevestig 
my vermoede dat hulle dieselfde vrese as ek het. Beide van 
ons wil hierdie nuwe lewetjie beskerm teen die wêreld.

Nou 2 maande later, is ons almal nog gesond. Dankie. Nie-
mand het nog die siekte aangesteek nie. Hoewel ek nie aan 
die lyfie kan raak of sy rosige vel  kan ruik nie, sien ek hom 
elke dag twee keer in videogrepies wat hulle vir my stuur. 
Hy begin nou kraai-lag en sy vingertjies vat-vat raak soos hy 
probeer. Natuurlik is alle onderrig voorlopig beëindig en ek 
gaan nie meer daarlangs om by hom te kuier nie. 

Nou dra ons maskers en was ons hande skurf waar ons 
in die kliniek werk. Ek het nog nie een maal kontak gehad 
met iemand wat positief toets vir Co-ViD 19 nie. Altans, nie 
waarvan ek bewus nie. Die kanse is tog skraal, want daar was 
nog net bietjie meer as twintig pasiënte in ons provinsie met 
die virus gediagnoseer. Die getalle word daagliks aangepas 
en die situasie kan drasties verander binne die bestek van ‘n 
week. 

Die koms van die virus, het my bewus gemaak van  die 
wonder van die skepping: Dat ‘n enkele sel só vernuftig ge-
maak is  dat ‘n hele wêreld se kenners sukkel om dit te ver-
staan. Die virus se samestelling is so uniek en briljant aange-
pas dat dit nie toevallig kon gebeur het nie. Die virus se 
genetiese boodskap is geskryf bo menslike begrip.

 “This is a humbling virus!” was die kommentaar van ‘n 
internis van die VSA. 

In ons gesin het ons ook die koms van ‘n nuwe lewens-
vorm gevier. Hierdie komplekse lewensvorm is ineengeweef 
as ‘n mensie, ‘n seuntjie. Die skeppingsverhaal verwys in die 
eerste hoofstuk van Genesis reeds daarna dat God elkeen 
gemaak het: Mak diere, kruipende diere en wilde diere na sy 
aard. En dat dit goed was. Soos die virus is die mens geskep 
uit stof, proteïene en nukleïensure. Hy het die mens uit stof 
gemaak, nie net na die mens se eie aard nie, maar na sý 
beeld, so lees ons in Genesis 3. Ons sien en ervaar hoe ons 
kleinseun se genetiese materiaal uniek saamgestel is volgens 
sy eie DNA en RNA, maar na God se meesterplan. Hy is in 
die moederskoot gevorm deur dit wat lank gelede reeds deur 
God voorsien is. 
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Geloof, Hoop
& Liefde

DEUR JOAN stRYdOM

“As die nood op sy hoogste is, is die uitkoms daar,” verklaar 
Liefde asof iemand haar daaroor gevra het. 

Sy rol haar  linkerskouer met ’n besliste gebaar in sy potjie. Ge-
loof het haar al oor dié gewoonte gespot en gesê dit lyk elke keer 
asof Liefde haar stelling wil onderstreep as sy haar linkerskouer 
so rol. Nie dat Liefde haar daaraan steur nie. Liefde het afgetree 
in een van die hoogste onderwysposte in die vorige bedeling en 
sy het nooit getrou nie. Dus was daar nooit iemand wat haar kon 
bevraagteken nie. As daar ’n uitdaging voor haar opdoem, reageer 
sy soos ’n ervare skaakspeler. ’n Skuif hiernatoe en ’n skuif daar-
natoe en die ander persoon is skaakmat. Maar sy kan die virus nie 
skuif nie want ’n mens kan die ding nie sien nie.  

“Dis alles goed en wel, maar hoe weet ’n mens wanneer is die 
nood op sy hoogste? Hoe weet jy dit gaan nie erger word nie?” vra 
Hoop en sy pluk aan die lastige masker waarsonder hulle nie op 
die terrein mag loop nie, “ek sê nou vir julle, in die laaste tyd won-
der ek dikwels daaroor. Kan jy nood meet? Is daar ’n barometer? 
Is daar trappe van vergelyking? Hoe lank bly ’n mens hoop?” 

Sy markeer die pas sodat die ander twee by haar kan inval nadat 
hulle by die hek omgedraai het: “Hoe lank bly jy bid en hoe lank 
bly jy glo?” 

Die ander twee antwoord nie dadelik nie. Dit is nie Hoop se 
manier van praat nie. As ’n reël is sy inskiklik en positief, net soos 
haar voorgeslag waaroor sy baie praat. Hoop het as ’n kleuter uit 
Noorweë in Suid-Afrika aangekom, na die Tweede Wêreld-
oorlog. Sy het soos goeie wyn verouder en is nog so blond en 
beeldskoon soos toe sy jonk was. Haar man was ’n ekonoom en 
sy leef met hom in haar gedagtes. Haar nakroos trek al by twee 
agterkleinkinders.  Almal blond en vooruitstrewend.

Teen die tyd wat Geloof haarself so ver kan kry om te antwoord, 
is hulle al by die hoofgebou. 

Geloof steek net daar vas om Hoop skuins aan te kyk. “Waar val 
jy nou uit?” vra sy ergerlik. 

Geloof vat nie nonsens nie. Sy is nie verniet in die oord aange-
stel as die leier van die Covid-19 taakspan nie. Toe haar man nog 
geleef het, het sý die besluite geneem. Selfs haar skoondogters 
dans na haar pype en voel agterna gelukkig daaroor. Geloof is die 
ewebeeld van die vrou van JG Strijdom wat in 1954 die Eerste 
Minister van Suid Afrika was. Geloof weet dit en trek steeds so 
deftig aan. Vandag is haar uitrusting wynrooi. Ook haar masker 
wat sy nou vererg van haar gesig af wegtrek om Hoop te ant-
woord: “Uit die aard van die saak is ’n mens se eie nood die groot-
ste nood,” sê sy en rol haar oë, “die ergste nood is dié een waarmee 
jy op die oomblik moet deel. Soos hierdie.” 

Sy beduie om hulle na die verlate parkeerterrein. 

Die groot groen hek doem voor die drie van hulle op met ’n onverbiddelikheid. Tot hier 
toe en nie verder nie. Op die dertigste dag van hulle inperking het daar ’n vreemde 

aanvaarding oor die drie vriendinne gekom. Uiteenlopend van geaardheid, doen hulle alles 
saam, sodat hulle die byname gekry het van Geloof, Hoop en Liefde. Hulle het baie beleef in 
die tien jaar wat hulle in die aftreeoord bly maar niks soos die onsigbare ding wat die groot 

groen hek op grendel het nie.
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LEEFDINGE

Geloof, Hoop
& Liefde

DEUR JOAN stRYdOM

“Maar weet jy wat Hoop, ek dink hierdie ding is besig om 
jou aan te tas en jy praat nou sommer net wat in jou kop 
kom! Vir wat sal ’n mens nou gaan staan en ophou bid?”

“Jy weet dis nie wat ek bedoel nie Geloof,” sê Hoop, “ons is 
nie hierop voorbereid nie! Kyk net hier bokant ons,” sê sy en 
beduie na die groot rooi houer teen die muur waar die oord 
se noodtoerusting gehou word, “lees wat staan daar,” sê sy 
uitdagend. Geloof en Liefde sluk behoorlik wat hulle nog wou 
sê as die kennisgewing insink: VERSAMELPUNT.

“Ja toe,” sê Hoop, “kyk! Laat julle kyk. Nou mág ons nie 
versamel nie. Ons moet drie meter uitmekaar bly! Hoe lank 
het ons nie hierdie dril gedoen nie? Tot die hoof van die 
brandweer was hier om ons af te rig.” 

“Ek onthou,” lag Geloof,  “ons het dit drie keer probeer voor 
ons dit reggekry het.  Elke keer wanneer ons moes gereed 
maak vir die sirene om af te gaan, het die vrou van nommer 
negentien met haar ramshoring te voorskyn gekom en almal 
voor die tyd op loop gejaag!”

“Nou mag ons nêrens versamel nie en ons mag nêrens heen 
gaan nie,” sê Liefde en haar onverwagse verslae stemtoon laat 
al drie ophou lag. Hulle draai hulle gesigte na die onverbidde-
like hek toe. 

“Boonop het niemand ons hiervoor opgelei nie,” sê Liefde 
en kyk beskuldigend na Geloof as sy vervolg, “en julle is 
kamstig die taakspan! Maar julle weet ook nie elke dag so 
lekker wat julle doen nie. Dan is dit sus en dan is dit so. Een 
omsendbrief na die ander wat die oumense in alle geval nie 
lees nie.”

“Liefde,” sê Geloof dreigend en Liefde gee dadelik bes 
en antwoord, “ja oukei, ons verwys nie na die inwoners as 
oumense nie maar verdeksels man, party van hulle ís oud! 
Hulle is al klaar deurmekaar sonder hierdie reëlings wat elke 
dag verander.”

“Weet julle wat,” sê Hoop en trek haar masker terug oor 
haar gesig, “kom ons maak die beste van ’n slegte saak. Kom 
ons leef net in die oomblik en doen wat ons moet doen. Vee 
nou maar uit wat ek netnou gesê het. Bid en onthou wat 
dominee vanoggend vir ons op die WhatsApp-oordenking 
gelees het uit Hebreërs 11 vers 1 en 2…”

“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, 
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie,” stem 
die ander twee gelyktydig saam. 

Hulle was vanoggend verseker saam in die Gees, al was 
elkeen in haar eie woonstel besig om te luister na die Woord. 

 

Die groot groen hek doem voor die drie van hulle op met ’n onverbiddelikheid. Tot hier 
toe en nie verder nie. Op die dertigste dag van hulle inperking het daar ’n vreemde 

aanvaarding oor die drie vriendinne gekom. Uiteenlopend van geaardheid, doen hulle alles 
saam, sodat hulle die byname gekry het van Geloof, Hoop en Liefde. Hulle het baie beleef in 
die tien jaar wat hulle in die aftreeoord bly maar niks soos die onsigbare ding wat die groot 

groen hek op grendel het nie.
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LEEFDINGE: GEMEENTE-MOSAÏEK

Stephanie Hibbert
(GK Rustenburg Noord-Oos; 
Noordwes): 
My skoonsus sê “skryf iets” vir Lidmaatpraat. Ek hou van skryf, 
hoewel my gedagtes deesdae soos gekoekte doringdraad op papier 
land.

Hoop is ‘n “sneaky”  ding (verskoon die Engels)  – met alle respek 
synde dit op Paulus se Top-3 lys is.  En in Rom. 5:4-5 word dit as ‘n 
produk van egtheid van geloof gelys.

Ek werk vir ‘n ginekoloog en “Hoop” is die skerpste mes vir 
dié wat sukkel met infertiliteit, met herhaalde miskrame en die 
teleurstelling wat daaruit voortspruit. 

My kleinniggie is in 2018 vermoor, ‘n maand later is my pa 
onverwags oorlede, ‘n maand later my ander skoonsus se ma en 
einde 2019 is my ma oorlede.  My ma was baie siek, maar ek bid en 
is oortuig: Hierdie berg gaan so hard in die see val dat die tsumani 
tot binne in die ou Transvaal gaan spat.  Ek smeek en vra: Leen haar 
nóg ’n  bietjie – soos Koning Hiskia – vir ons.  

Gebed my eerste instink in ALLES.
Met my ma se dood skud en kraak ek dus uit my grootste fonda-

mente uit:  Geloofsvertroue én wel die één persoon wat my sou ter-
ugbid en terugpraat daarin.  Ons begrawe haar op 3 Januarie 2020.

Ek wil nie meer bid nie, maar bly myself uitvang dat ek dit tog 
doen.  Bybelstudie gaan voort want sien: Hierdie hoop wat die Gees 
vir ons gee is soos ‘n SUPER klitsgras, net soos Jona kan ons dit 
nie ontglip nie.  Selfs wanneer jy oortuig is als is hopeloos – Geloof 
Hoop en Liefde bly, en deur God se Johannes 3:16-liefde, hoef ons 
nie te klou nie; net maar stil te wag.

Houvas
aan
diehoop

LIDMAATPRAAT LANDSWYD
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LEEFDINGE: GEMEENTE-MOSAÏEK

Lené Wessels
(GK Lyttelton; Gauteng): 
As ek een ding in my loopbaan as onkologie verpleegkundi-
ge leer het, is dit hoe ongelooflik mooi die Here na ons kyk. 

’n Skielike siekte veroorsaak dikwels vrees en onsekerheid 
oor die hede en die toekoms.  Die vrees vir die onbekende 
hang soos ‘n groot swart wolk: “Gaan ek oukei wees, Sus-
ter?”; “Wat het ek verkeerd gedoen om dit te kry?” Vrae van 
vrees. 

Saam met vrees kom daar altyd hoop: Hoop vir ‘n beter 
uitkoms of hoop dat die behandeling goed sal gaan. Die 
Here gee altyd vir ons hoop te midde van lyding. Die op-
standing van Jesus Christus uit die dood laat ons besef die 
Here het wanhoop in hoop kom verander. In onseker tye 
gee hoop ons die krag om nóg ‘n tree te gee. Die wete dat die 
Here ons altyd sal beskerm en omhels met sy onvoorwaar-
delike liefde, blaas die vlam van hoop aan. 

Die hoop in die Here maak dat ons die mooi kan raak-
sien. Ek sien hoedat siekte families bymekaar bring, hoedat 
pasiënte tot geloof kom. Soveel mooi rondom my ten spyte 
van die donker wolk.  Wat ander sien as ‘n donker wolk van 
ellende en swaarkry, sien ek as die Here se wolk wat ons 
herinner waar ons hulp vandaan kom. 

In onseker tye moet ons nooit ons hoop op die Here ver-
loor nie. Die seker wete dat die Bybelse hoop ’n versekering 
is en nie maar net ‘n wens is nie, laat jou besef: Die Here laat 
ons nooit alleen nie. 

Mariesa Matthee (GK 
Lydenburg; Mpumalanga)
Hoe hou mens vas aan die hoop van Jesus?… Hierdie is 
nogal ‘n gewaagde vraag – veral in die Covid-19-tyd waarin 
ons tans verkeer… Hoe hou jy vas aan die hoop van Jesus? 

Tog is daar net een antwoord op die vraag: Om te bid en 
jou geloof te versterk.

Wat is geloof? Om seker te wees van die dinge wat ons 
HOOP, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien 
nie…

Ons dogtertjie is op 26 Maart 2020 gebore, die dag toe die 
eerste gleuf van die landswye Lockdown in werking gestel 
is… gelukkig kon pappa daar wees  – maar niemand anders 
nie, en tog is dit die grootste geskenk waarmee 'n mens so 
graag wou spog. Dit was ‘n uitdaging vir my geloof, my 
seker wees van dit wat ek hoop – dat die Here ons hierdeur 
sal dra en om oortuig te bly dat Hy werklik in beheer is. Ons 
het elke dag tree vir tree gegaan. Soms moeilik, want ‘n mens 
kan so maklik dink jy is alleen in hierdie stryd.  Ek het om 
my gekyk en al my seëninge getel, baie om voor dankbaar 
te wees. En ek het besef: God ís steeds in beheer – ons moet 
net stil raak om sy stem te hoor. 

Daar staan in Fil. 4 so mooi geskrywe dat ons oor niks 
besorgd moet wees nie. God sal sorg vir ons opstaan, ons 
gaan lê, al ons behoeftes – ons bly egter net mens en dit is 
moeilik om sonder ons vrese te leef.  Dan troos ek myself dat 
die Here my hoop is. Versterk jou geloof – dit is die sterkste 
anker in jou elke dag se bestaan. Bid.  Bly hoop. En weet 
verseker dat al kan jy nie vooruit sien wat gaan gebeur nie – 
God is en bly in beheer. 
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KOSDINGE

Gevulde
Pampoen

  

Ai hierdie grendeltyd is vir sommige moeiliker as vir ander. Daar is baie goed wat ek 
graag sou wou doen, en wat ek mis,  maar ek kry nou kans om ’n bietjie stil te staan 
en dié dinge te doen waarvoor ons andersins net nie kans kry nie. Ons waardeer 
weer alles buite en het tyd om net in die tuin te stap en onder die boom te sit en te 
luister na die voëltjies en om die uitbundigheid van die kindertjies dop te hou waar 
hulle heerlik op hul fietsies rondry en in modder speel. 

Ons hou weer aandgodsdiens (Boekevat) soos ek onthou ons altyd gedoen het, maar 
wat later weens die gejaagdheid van die lewe agterweë begin bly het.  As ’n mens nie 
alleen is in hierdie tyd nie, beleef ‘n mens die inperking dalk nie so intens nie, want 
dit is sommer net lekker om ŉ paar mense te wees wat dan ook heerlik saam kan sing 
en saam na die Woord kan luister. Ons geniet ook die Psalm-aande Woensdae onder 
leiding van ds. Herman Coetzee van Amanzimtoti en so leer ons van die minder be-
kende Psalms en Skrifberyminge.

Ons kry ook meer SAAM gekuier en eksperimenteer in die kombuis. 

Vandag se resep is ‘n gevulde ysterpampoen. Eintlik gebruik ‘n mens ‘n heel pam-
poen maar ek het net ‘n halwe een gebruik anders is dit te veel vir ons. Die resep is 
vir ‘n heel pampoen.

Deur Ronel Britz

Bestanddele: 
1 pampoen                               
2 k rys
5 snye uitgedroogde brood
1 k bloubessies
3 geskilde appels in klein blokkies gesny
1 t kaneel                                   
½ t neut muskaat
½ t fyn naeltjies
2 e heuning
Sout                                      
1 t  gemmer

Metode: 
1. Sny boonste gedeelte van pampoen 

af en haal pitte uit. Probeer om pam-
poen bietjie uit te hol en sny stukkies 
pampoen fyn.

2. Meng al die bestanddele en vul die 
pampoen daarmee. Draai die pam-
poen in foelie toe, plaas op bakplaat 
en sit in oond.

3. Bak by 180 °C vir ongeveer 2 ure–  
toets elke nou en dan met sosatie-
stokkie of pampoen sag is.
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Gevulde
Pampoen

die eerste lig by wakkerword
die eerste lig by wakkerword destyds as kind het my

van al die nag se vrees en toevou in myself bevry

juis dáárom bid ek dat dié Môrester ons ook nou

nog gedagtig aan mekaar en óóp soos kinders kry. 

 – Fanie Olivier

UIT: Luitingh en Nienaber-Luitingh se Die Braambos 
Brand. ’n Keur van Godsdienstige Gedigte.  1987.
Kaapstad: Tafelberg Uitgewers.

  

Lees in Julie 2020: 
Intimiteit met God
•	 Artikels	van	die	sprekers	

wat by die saamtrekstreke 
opgetree het

•	 Saamtrekbylaag		–
 ons vertel jou meer van 

elke saamtrekstreek se 
verrigtinge  
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BRIEWE

DEUR JO VAN ROOYEN

hartskatte
Christus 
ons 
enigste 
ware 
Hoop

'n Gevaarlike en onbekende virus het ons almal, die hele wêreld, onkant be-
trap.  Niemand, nie eers die hospitale en mediese personeel was voorbereid vir 
hierdie gelykmakende plaag wat Prins Charles, Boris Johnson en die armste 
van die armes gelyk getref het.  Status tel nie.    
Die wêreld soos ons hom ken het verdwyn.  Leë stede lyk soos beelde uit 'n skrikmaakfliek! Inperking laat 
selfs die buurman self gras sny.  Nog nooit was die hele wêreld in my leeftyd só in dieselfde bootjie nie.  Nog 
nooit was die hele wêreld gelyk op hul knieë nie.  Nog nooit het die wêreld saam gehoop en gebid dat daar 
'n einde aan die pandemie moet kom nie.
Die mensdom hoop op 'n laboratorium oplossing vir die probleem.  Volg angstig nuusberigte.  In daardie 
hoop skuil 'n skadu van twyfel.  Sal hulle ooit 'n oplossing kry? Terwyl ek skryf, het meer as 3,1 miljoen 
mense die virus al opgedoen, waarvan ongeveer 218 000 mense gesterf het.  Hierdie vae hoop het dieself-
de waarde as om te hoop dat jy vinnig gaan ryk word of dat die koek in die oond 'n sukses sal wees.  Dit is 
hoop met twyfel daarin opgesluit.
Daar is egter een ewige en ware hoop.  Dit is die hoop en vertroue wat op God gevestig is.  In daardie hoop 
is geen verskuilde twyfel nie.  God het sy belofte van die Verlosser uitgevoer: Sy Seun het mens geword. 
Jesus het hier op aarde ook honger geword het, hartseer ervaar, vervolging en swaarkry beleef en gehuil.  
Hy is deur sy eie mense vervolg en gekruisig.  Eers na sy dood en opstanding het  sommige van hulle se oë 
oopgegaan en het hulle God vertrou, geglo en hulle hoop op die nuwe lewe in Christus geplaas.  Christus 
se koms na die aarde toe, gee sin aan ons huidige lewe nóú, dit gee ons moed te midde van die pandemie 
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LEEFDINGE

DEUR JO VAN ROOYEN

DIE MENSE IN DIE TYD      
VAN DIE BYBEL

– maar dit gee ons ook hoop op 
die ewige lewe hierna.  Ons glo 
dat die ou verlore mens saam met 
Christus gesterf het en saam met 
Hom opgestaan het en so, saam 
met en deur Hom, die sonde 
oorwin het.  Daarom kan ons nou 
op Hom hoop. Deur Hom is daar 
hoop, geloofsekerheid vir nou en 
vir ons ewige toekoms.  
Christus is ons enigste ware 
Hoop.
Soms voel ’n mens nou só alleen, 
soos 'n slingerplant sonder stut 
wat doelloos op die grond lê.  
Maar ons hoop en krag kry ons 
in Christus.  Hy is die stewige en 
ewige stut waaraan ons moet vas-
groei, onsself aan moet vas-anker 
en teen Hom moet opgroei na 
bo, na die Lig toe.  Met ons hoop 
en vertroue op Hom gevestig 
kan ons, sy swak rankers, uitstyg 
bo die onkruid van die angs en 
trauma, die sonde, die verwarring 
wat die virus gebring het – in 
Christus kan ons uitstyg bo die 
wanhoop van die wêreld.
Laat ons styf vashou aan hierdie 
hoop wat ons bely, want God is 
getrou.  Sy Woord staan vir ewig:  
“Hierdie hoop besit ons as 'n 
veilige en onbeweeglike lewens-
anker” (Heb. 6:19a). 

Dokters en Medisyne DEUR JAAI DU PLESSIS
Die Bybel se mense het anders oor siekte gedink as ons. Hulle het siekte met 
sonde verbind. Daarom het siekte vir hulle nie noodwendig net ‘n biomediese 
rede gehad nie, maar ook ‘n godsdienstige rede. 
Hulle redenasie was: God is die God van lewe en as jy siek word verloor jy ‘n 
stukkie “lewe”. Dit kan net die Bose wees wat dít doen want God sal nie self 
van die lewe wat Hy jou gegee het, wegneem nie. En die rede waarom die 
Bose so aktief in jou lewe is, is jou sonde (Joh. 9). 
Siekte is ook gesien in terme van jou verhouding met die gemeenskap. As jou 
groep/gemeenskap jou uitskuif (want hulle is bang vir die Bose wat die siekte 
in jou veroorsaak) is dit ook as ‘n vorm van siekte gesien. Daarom stuur Jesus 
dikwels die geneesde mense óf huis toe (Mark. 5:19) óf na die priester toe 
(Matt. 8:4). Dit was ‘n besliste teken van genesing as jy weer deur jou groep 
opgeneem word.
Daar was blykbaar gewone dokters, nie-professionele genesers en wonder-
genesers (1 Kor. 12:28). Rituele, gekombineer met speserye en ander tipes 
medisyne, was standaardpraktyk. In Israel het hierdie persone as “dokters” 
opgetree, maar God is as die werklike Geneser gesien (Eks. 15:26).
Baie van die Joodse wette was gemik op persoonlike higiëne wat natuurlik 
siektes voorkom het. Die barmhartige Samaritaan het ontsmetting en behan-
deling toegepas (Luk. 10:34). Behandeling het dus nugtere algemene kennis 
met godsdienstige fasette gekombineer.
Hoewel Jesus ook soms rituele gebruik het, het Hy baie mense genees deur 
slegs te praat. As Jesus genees is dit ‘n illustrasie van sy nabyheid aan God: 
God se direkte krag werk deur Jesus. Só kan mense sien dat Hy van God af 
kom en inderdaad die Messias en Seun van God is.

Interessanthede: 
• Problematiese doktersfooie het die koning van Babilonië in 1750 v.C. 

gedwing om prysvasstelling te doen;
• Die Egiptenare kon al tande stop – daar is mummies met goue tand-

stopsels;
• In 500 v.C. het die Fenisiërs al valstande gemaak;
• Nero het brillense (± 50 n.C.) “ontdek” toe hy deur die bodem van ‘n 

Egiptiese glas gekyk het en onverwags duidelik genoeg kon sien om te 
lees.

Bron:  Van der Watt, Jan (Red.) 2003. Die Bybel A-Z. Vereeniging: CUM: 
p.66-67.
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JUNIE 2020 ~ SaamgEStEl dEUr COBIE StEYN

Ons het die geskenk om te kan hoop reeds vantevore van God gekry. Hoop is die spanning tussen 
dit wat jy reeds gekry het en dit wat jy nog verseker gaan kry, maar nog nie het nie. Ons het nog 
nie die volkome vereniging van alles in die hemel en op aarde onder die Hoof, Christus, nie. Maar 
ons verwagting, ons hoop maak dit vas en seker dat dit sal gebeur, want ons is reeds as kerk, sy 

liggaam, met Christus ons Hoof verenig. Ons het ons hoop te danke aan Christus en verwag Hom, 
soos wat Hy reeds gekom het – Ben de Klerk. 

Daar kan geen nag so donker wees nie 
of daar is ‘n ster van hoop wat êrens 
skyn.  Daar kan geen situasie so uitsig-
loos wees dat daar nêrens ’n deur van 
hoop bly wink nie. Dit is nie maar ‘n al-
gemeen menslike wensdroom nie – dit 
is spesifiek ’n deel van die Christelike 
belydenis – Willie Jonker. 

Hoop is om die melodie van die toe-
koms te hoor.  Geloof is om nou reeds 
op die maat daarvan te begin dans – 
Ruben Alves. 

Hoop is die onwankelbare sekerheid 
dat God se beloftes sal realiseer – 
gegrond nie op ’n ydele mense nie, 
maar op die werklikheid van die lewe, 
sterwe en opstanding van Jesus Chris-
tus – Tissa Balasuriya.  

Ander verwag ‘n hooplose einde.  
Maar dié wat in God glo, het eindelose 
hoop – Gilbert Beeken. 

God se beloftes kan opgeëis word 
deur geloof, hoop en liefde – Augusti-
nus. 

Hoop is nie die oortuiging dat alles sal 
goed afloop nie, maar die sekerheid 
dat iets wel sin sal maak, maak nie 
saak hoe dinge afloop nie – Václav 
Havel. 

Geloof het te doen met die fonda-
ment, die grond waarop ons staan. 
Hoop is om met verwagting uit te reik 
na iets wat nog kom. Liefde is om 

net daar te wees en te handel – Emil 
Brunner.

Ek het altyd hoop.  Al weet ek nie wat 
die toekoms inhou nie, weet ek in Wie 
se hande die toekoms is – E. Stanley 
Jones. 

Hoop sprei nooit haar goue vlerke oop 
anders as in stormagtige waters nie – 
Ralph Waldo Emerson. 

Van begin tot einde en nie net in die 
slothoofstuk van ons geloof nie, is die 
Christelike geloof een stuk hoop. Dit 
kyk vorentoe en dit beweeg vorentoe, 
en gee ons daarom die krag om die 
hede te transformeer – Jürgen Molt-
mann. 

Om op God te hoop, beteken nie ’n 
ontkenning van die realiteite van ons 
dag nie.  Hoegenaamd nie, maar hoop 
hou rekening met ’n nuwe werklikheid 
– God s’n – Stephan Joubert. 

Sodra daar nog ‘n sprankie hoop is, 
selfs die kleinste moontlikheid, het ons 
moed – Max Lucado. 

Bekommernis is die natuurlike gevolg 
wanneer ons hoop gevestig is op enig-
iets anders as God en sy wil vir ons 
lewe – Billy Graham. 

Jou drome raak realisties en vol le-
wende hoop wanneer ons grote God 
jou gedagtes en lewe nuut maak – 
Kobie Linde. 

Hoop is geduld wat sy lampie by God 
se lig brandgesteek het – Tertullianus.

Die woord wat God op die voorkop 
van elke mens gegraveer het, is 
HOOP– Victor Hugo.

Geloof bestyg die steil trap wat Liefde 
gebou het en kyk op die lewe deur die 
venster wat Hoop oopgegooi het – 
Charles Haddon Spurgeon.

Die hele Bybel is hoopdeurdrenk, want 
dit is die Woord van die God van 
hoop, lewe, herstel en vrede – Maretha 
Maartens. 

As dit moeilik gaan en ek twyfel, hoop 
ek op u lig en u trou, Here – Jaap 
Helberg. 

Die liefde kan hoop waar die verstand 
sou wanhoop – Lyttleton.

Juis in tye van somberheid en don-
kerheid het die Christelike hoop ’n 
wonderlike manier om op te leef. Dan 
leer mense om weer weg te kyk van 
die riete waarop hulle geleun het na 
die ewige Rots van hul behoud. In 
sy hande is die toekoms veilig. Mid-
de-in die nag is daar lig.  Midde-in ’n 
uitsiglose situasie is daar ’n deur van 
hoop – Willie Jonker. 


