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Christus bestyg die troon
brief van die redakteur

Liewe susters,
Ons werk in die uitgewersbedryf ’n maand vooruit, so wanneer ek
hier aan Meimaand se Hemelvaartuitgawe sit en werk, is dit nog
maar einde van Maartmaand. My brief moet eintlik dus gerig wees
op wat dán die aandag geniet… al amper winter, Hemelvaart, jy
skat so redelik vooruit die mense sal dan al in ‘n nuwe kwartaal
bedrywig wees.
Maar hierdie keer oortree ek die reël met grasie, want ek besef
skielik dat vandag vandag is: 30 Maart 2020, die wêreld in ‘n
wurggreep van Covid-19, tans 1 326 gevalle in Suid-Afrika, in Italië
vermoed hulle ‘n hele generasie ouer mense gaan uitgewis word,
behalwe vir China (wat tans) bietjie ophou steier het en probeer
regop kom, is die res van die wêreld in die knyptanggreep van die
Coronavirus vasgevang. Hoe gaan hierdie statistieke lyk as jy Meimaand se uitgawe in die middel van
April oopmaak? En hoe gaan Meimaand se land en wêreld lyk wanneer dit régtig Meimaand word?
Wat my net weer laat besef het dat die ou aardse, Engelse liedjie se refrein “How small we are, how little
we know” só waar is van ons elkeen se lewens. Ons klein, nietige mense het geleef soos glad-geoliede
ratte in ‘n globale masjien. Ons planne was agtermekaar: soveel besigheid doen vir die jaar, hierdie
projek klaarmaak, dáár gaan vakansie hou, só sal die skoolkwartale verloop, hierdie toere sal die kinders
onderneem, die Olimpiese Spele gaan dán plaasvind… en skielik het ’n mikroskopiese virus wat oral
rondswerf ons almal weerloos gelaat. Ons was ons hande, ons hou ons distansie van mense af, ons isoleer
onsself sover moontlik, maar soos my dogter uit Gauteng vir my nou nou oor die telefoon gesê het: “Ek
voel of ek in ‘n dwaal lewe en dit voel of ‘n mens ‘n vyand moet beveg, maar jy weet nie vanwaar af en hoe
hy gaan toeslaan nie.”
En Jakobus se woorde kom skielik by my op: “Kom nou, julle wat sê: ‘Vandag of môre sal ons na dié en
dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak. Julle is maar ’n damp wat ’n
oomblik verskyn en sommer weer verdwyn'"(Jak. 4:13-14a) .
Ek verstaan – en glo – nou opnuut weer daar is net één Koning: ons Here Jesus Christus. Dis juis
nou, hier in Paastyd (waaroor ons al in Aprilmaand se uitgawe saamgesels het) en in Meimaand met
Hemelvaart wat ons weer dink aan Hom wat aarde toe gekom het, Hy wat geweet het van swaarkry,
vervolging en teenstand. Hy het die lyding van die ganse wêreld op Hom geneem daar aan die kruis op
Golgota. Ook die lyding van ‘n mensdom wat nou gebuk gaan onder die Coronavirus.
En al verstaan ekself min van wat nou aangaan, en al vreet die onsekerheid, weet ek verseker: God die
Heer regeer en Hy sal ons nie alleen los nie, want Hy het opgestaan uit die graf, die dood oorwin en
opgevaar na die hemel toe. Kom ons gebruik hierdie onseker tyd om stil te word voor ons Koning en voor
Hom alleen te buig. Kom ons leer weer sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen” (Jak. 4:
15b).

Cobie Steyn
Ons is op Facebook: Gereformeerde Vroueblad. Gaan Like ons!
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Lidmaatpraat
In hierdie unieke tyd – die tyd van Paasfees en Hemelvaart – maar ook ‘n tyd waarin ons die vernietigende effek
van die Coronavirus beleef, kuier ons by Die Gereformeerde Kerk Strand daar aan die suidpunt van ons mooi
land. Ons bid in hierdie tyd vir elke gemeente in ons land, vir elke burger van ons land en dat ons ook deur die
gemeenskap van medegelowiges versterk sal word. Ontmoet die drie susters van hierdie gemeente wat vir ons
meer vertel van hulle elkeen se belewenis van Paasfees (p. 12-13 van hierdie uitgawe).

SANET GRÖNUM

ELBÉ VAN DER MERWE

ERNA KRUGER

Ons is al sedert Junie 2009 (byna
11 jaar) in die Gereformeerde Kerk
Strand. Ek is gebore in Sabie
(destydse Oos-Transvaal) en het
skoolgegaan in Sabie, Nelspruit en
die laaste twee jaar van my skoolloopbaan, in Richardsbaai.

Ons is al agt en twintig jaar lidmate van die Strandgemeente.

Ek is al dertig jaar lidmaat
van Strandgemeente.

Ek is oorspronklik van Windhoek en het daar gematrikuleer
aan die Hoërskool Academia. Ek is getroud met Friedl en
ons is geseën met twee kinders, Mieke (32) en Hardy (28).
Albei ons kinders is verloof, so een van die dae is ek ‘n
skoonma!

Ek is al vir amper drie en twintig jaar
getroud met Carel Grönum, en het
twee seuns van 18 en 19 jaar oud. Ek
is ‘n Wiskunde onderwyser wat ekstra
Wiskundeklasse by my huis aanbied.

Ek is nou reeds ‘n jaar met vroeë pensioen. Ek het voorheen
lewensvaardighede en kommunikasie vir voorheen benadeelde vroue in die Oos-, Wes- en Noord-Kaap gedoen.
Dit was ‘n uitdagende en tog hoogs vervullende werk.

Gebore en getoë in Reitz, in
die Vrystaat. Louis Kruger is
my baie beminde eggenoot,
en saam het ons drie kinders
en vyf klein kinders. Ek is tans
bevoorreg om voltyds Ouma
te wees.

Stokperdjies: Lees en blokkiesraaisels invul
Gunsteling musiek: Populêre musiek
uit die 80’s, 90’s; ook hedendaagse
“soft rock”, sowel as goeie Afrikaanse
musiek.
Gunsteling leesstof: Geestelike
romans, goeie liefdesverhale en
boeke met intrige en ‘n interessante
storielyn.
Dienswerk in die gemeente: Ek help
om die jaarlikse vrouegemeenteaksies te beplan en oorhoofs te
organiseer, en is ook betrokke in ‘n
kleingroep van die gemeente waar
ons uitreik-aksies na lidmate loods.

Stokperdjies: Tans verlustig ek my in allerhande lappe, oud
en nuut en raak ek lekker kreatief in my naaldwerkkamer.
Gunsteling musiek: My ouers het slegs na klassieke musiek
geluister, terwyl ons kinders skelmpies na ABBA, Neil Diamond en Smokey geluister het. Vandag luister ek graag
na klassieke musiek – veral koraalmusiek en simfonieë.
Beethoven is my gunsteling komponis.
Gunsteling leesstof: Ek behoort aan ’n leeskring waar ek
soms blootgestel word aan boeke wat ek nie andersins sou
lees nie. Dit lei dikwels tot die begin van ‘n nuwe liefde vir ‘n
skrywer. Ek lees graag – het op enige tydstip 3-4 boeke op
my bedkassie.
Dienswerk in die gemeente: Ek het ‘n Koskombuis begin
waar ek met die hulp van lidmate, een maal per maand so
90-liter kos kook, dit vries en dan uitdeel aan werkloses wat
op straathoeke wag vir werk – ’n liter gevriesde kos om huis
toe te neem.

ONS BOEKPRYSE VIR HIERDIE MAAND IS GEBORG DEUR CUM-Boeke
Sanet: Die heel beste jy deur Dirkie VD Spuy, Dalena Vogel & Esther VD Spuy
Elbé: Die behoefte om reg te wees deur Dr. Arnold Mol
Erna: Kragtige Gebede vir Moeilike Tye deur Jackie M. Johnson
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Stokperdjies: Ek geniet dit
om te lees, skryf en betrokke
te wees by die VLV.
Gunsteling musiek: Operamusiek en operettes.
Gunsteling leesstof: Weens
my belangstelling in lees en
skryf lees ek ‘n wye verskeidenheid van leesstof, en beperk my nie tot sekere skrywers of genres nie.
Dienswerk in die gemeente:
Waar die Here my in die
gemeente nodig het, daar
dien ek.

GAAN DAN HEEN

SODAT
Gaan uit en getuig MY HUIS
Christus regeer VOL KAN
vir ewig!
WORD

Om vir die Here te getuig behoort vir
elkeen van ons baie belangrik te wees.
Hoor jy egter iemand wil getuig oor die
Here, dan sny jy uit, want – so dink jy – ’n
mens moenie dweep nie; ’n mens maak tog
nie die Evangelie goedkoop nie –
dit is iets kosbaars.
Ja, jy is reg, dit is iets kosbaars, maar só
kosbaar dat jy dit nie net vir jouself mag
hou nie. Getuienis behoort vir elke gelowige
en gemeente die hoogste prioriteit te wees.

DEUR DS. AH STEYN
(GK LYDENBURG)

In die tyd van Paasfees en Hemelvaart word ons herinner dat Jesus
Christus die dood en sonde oorwin het, dat Hy as die opgestane Here die
Koning van die konings is – vir ewig!
Die kerk van ons Here Jesus Christus word geroep om vir ons ewige
Koning te getuig, maar as ons getuig: Hoe getuig ons? Watter soort
getuies is ons? Watter getuienis gaan daar van ons af uit?

Dié Voorbeeld
Ons Here Jesus Christus is dié geloofwaardige getuie: Hy wat is en
wat was en wat kom (vgl. Op. 1:5). Hy, die geloofwaardige getuie roep
sy kerk op om waardige getuies vir Hom hier op aarde te wees en om
onophoudelik vir Hom te getuig. Maar is ons waardig om sy getuies te
wees? Is ons betroubare getuies? Ook in hierdie uitdagende tyd waar ‘n
pandemie dreig om die wêreld tot stilstand te ruk?
Wat moet Christus se getuies doen?
’n Getuie moet vertel van wat hy gesien en gehoor het. Hy moet die
feite so korrek as moontlik weergee. Doen hy dit nie, sal die voorsittende
beampte van die hof baie gou sê hierdie persoon is ’n onbetroubare
getuie. ’n Getuie moet dus betroubaar en geloofwaardig wees.

Ons Here Jesus stel vir ons dié voorbeeld van ’n
geloofwaardige getuie. Dit wat Hy hier op aarde
kom doen het, strook heeltemal met sy opdrag
as Seun van die Vader. Nie een ding wat Hy gesê
het of gedoen het, was in stryd met sy Wese of sy
opdrag nie.
Hy stuur ons weer uit met die groot opdrag om sy
getuies hier op aarde te wees.
Die Woord het mens geword sodat die sondaar
kon sien en hoor Jesus is werklik die Christus. Hy
kom verleen gesag aan die Woord, want Hy is self
die Woord – die Woord in lewende lywe. Niks
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in sy lewe stry met die werk wat Hy moes kom doen nie. So
getuig Hy nie net met sy mond nie, maar ook met sy lewe.
Ons kan tereg praat van ’n lewende getuienis. So geweldig
was Jesus se getuienis dat ons vandag nog die boodskap
hoor en daaroor moet getuig. Jesus Christus het gesag kom
gee aan die Woord. Die Heilige Gees het die skrywers van
die onderskeie Bybelboeke geïnspireer om neer te skryf wat
God aan hulle geopenbaar het. Die Woord is immers die
besondere openbaring van God aan ons.

Getuies dwarsoor die hele wêreld
En nou, voor sy hemelvaart, word die apostels deur dié
Koning geroep en opdrag gegee om sy getuies te wees oor
die hele wêreld, hulle word geroep om as ambassadeurs vir
hulle Koning op te tree. Getuies, dus mense wat moet vertel
wat hulle gesien en gehoor het, van dit wat hulle in hulle eie
lewe, aan eie lyf beleef het. Die wêreld moes dit hoor en aan
hulle kon sien dat hulle aan God behoort en sy Woord getrou
verkondig.
Hierdie getuies het ook martelaars geword, want hulle
moes dikwels ly oor dit wat hulle gesien en gehoor en van
vertel het. Die woord “martelaar” is afgelei van die Griekse
woord “marturion” wat vertaal kan word met "ooggetuie". So
hoor ons ook van getuies wat ’n marteldood sterf ter wille
van die evangelie van die Koninkryk want hulle het geweet
hulle behoort in lewe in sterwe aan die Here. Dink maar aan
Stefanus wat gestenig is omdat hy ’n betroubare getuie was.
As die evangelie vir jou belangrik is, mag jy nie bang wees vir
die gevolge omdat jy getuig nie, want jy weet jy behoort aan
die Here.
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Om in dié lig te leef en om van die Lig te getuig, beteken
dit wat ek doen getuig van dié Lig. Die wêreld kan my sien en
hoor. Die wêreld wil nie noodwendig die waarheid hoor of
die Lig sien nie. Mense is destyds doodgemaak omdat hulle
Christene was – selfs vandag nog word mense vervolg en
doodgemaak omdat hulle die evangelie van die Koninkryk
verkondig.
In ons land word mense nie doodgemaak nie. Ons het
die wonderlike voorreg om die vryheid te hê om die Blye
Boodskap te bring. Maar ons volg so maklik die weg van die
minste weerstand: ek bly maar liewer stil, ek sê niks dan is
daar niks nie. ’n Heel mond is ’n toe mond! Dit, terwyl die
swaard van die Gees (vgl. Heb. 4) in jou hart en in jou hande
is.

IN DIEPTE
Lewende getuigskrifte – ook nóú
Om te getuig beteken dat jou lewe ’n lewende getuigskrif
moet wees. Jy kan nie net in jou hart lief wees vir die Here en
nie getuig nie. Jy moet bereid wees om te getuig. Dit moet
so deel van jou lewe wees soos jou handtekening, so uniek
soos jou vingerafdrukke. Duidelik, onmiskenbaar, sigbaar
vir die wêreld dat jy aan die Here behoort en dat jy vir Hom
lewe. Jou Koning roep jou om met jou besondere gawes vir
Hom te getuig.
Is ons bereid om dit te doen? As ’n mens oor die Here
praat, as jy in belang van sy koninkryk opstaan, dan moet
dit uit oortuiging gebeur. Sonder om bang te wees vir die
gevolge van dit wat jy gesê of gedoen het. Het ons nie te
beskroomd geraak nie? Is dit nie juis in hierdie tyd van ‘n
viruspandemie wat die wêreld bedreig, nodig om as kerk van
ons Here Jesus Christus te getuig nie?
Ons moet voorloop in die nakoming van die maatreëls wat
deur die owerhede ingestel en afgekondig is (vgl. Rom. 13:
1-7), want dit gaan oor ons opdrag tot gehoorsaamheid aan
die owerheid. Meer nog moet ons dit gehoorsaam omdat
dit gaan oor die opdrag om ons naaste lief te hê soos onsself
(vgl. Matt. 22:34-40). Ek moet onselfsugtig die belang van
my naaste eerste stel en die eer van God se Koninkryk so
voorop stel.

Al is ons ingeperk in ons huise en kan ons as gemeentes
nie fisiek saamkom nie, kan ons nog oor die Here praat
en van Hom getuig. Die media gee nou juis aan ons ‘n
wonderlike geleentheid om as kerke onderling oor die Here
te praat en mekaar met die evangelie te bedien. Maar ons
moet ook na buite toe vertel van ons Koning.

Geesdrif ondanks beproewing
Daar is altyd ’n Geesdrif in die hart van God se kind,
ondanks die vyeboom wat nie bot nie en die graan wat
verdor. Daar moet entoesiasme wees vir die Evangelie al
sien ons die aaklige statistieke van Covid-19 en vrees ons die
voetstappe van die dood. Dis juis in hierdie uitdagende tyd
wat ons die geleentheid tot getuienis het, sodat die mense die
naderende voetstappe van die Koning sal hoor.
Ons sal nooit honderd persent geloofwaardig wees soos
Jesus Christus nie, maar ons word opgeroep om vir ons
Koning te getuig. Hy wat self weet wat dit beteken het om
die lyding van die hel te verduur daar op Golgota.
Laat ons bly getuig van ons Koning se ewige heerskappy,
sy sorg en sy liefde, want Hy kom wéér om ons vir ewig na
Hom toe te neem. Daar sal in sy Koninkryk geen dood, leed,
smart en pyn meer wees nie. Hy wat op die troon sit, sê:
“Kyk, Ek maak alles nuut” (vlg. Op. 21:4-5).

MEI 2020

7

IN DIEPTE

Satan w

Die duisternis
Deur Annamie Odendaal

Sedert die sondeval in die paradys
was daar ‘n stryd tussen die God
en Satan, tussen die lig en die
duisternis. Maar God het nie die
mens aan die magte van Satan
uitgelewer nie – reeds in Gen.
3:15 belowe God dat daar Hy die
Verlosser gaan stuur wat die slang
se kop sal vermorsel, dié Lig wat
die duisternis sou kom uitdoof.
Jesus kom aarde toe om Satan die
nekslag toe te dien

BRON: Van der Walt, Tjaart. 1981.
Openbaringsgeskiedenis van die Nuwe Testament.
Potchefstroom: Pro Rege.
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“In die begin was die Woord daar, en die Woord
was by God, en die Woord was self God. Hy
was reeds in die begin by God. Alles het deur
Hom tot stand gekom… In Hom was daar lewe,
en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig
skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit
nie uitdoof nie” (Joh. 1: 1-3 & 5)…
Só begin Johannes vertel van Jesus. Hy was
‘n ooggetuie van Jesus se hele lewe hier op
aarde, en hy het presies geweet wie Jesus was.
Van ewigheid af was Jesus die Een deur wie
die skepping van hemel en aarde gebeur het.
Hy het oor die geweldige heelal geheers en
toegesien dat alles gebeur soos God dit beplan
het. Oneindig en sonder beperking van enige
aard het Hy regeer en die skepping saam met
sy Vader en die Heilige Gees geniet en versorg.
As Seun het Hy saam met die Vader en Gees
besluit dat die mens na ‘Ons beeld’ geskape
word.
Jesus het gedeel in God se voorneme om die
aard van sy liefde – onuitputlik, onvoorwaardelik en genadig – gestalte te gee deur die

IN DIEPTE

word verslaan

s kon die Lig nie uitdoof nie
geskiedenis van die mensdom. Die
stryd wat die Satan teen God en sy
geliefdes voer, is ook deel van hierdie
gebeure. Die nekslag wat Jesus hom
aan die kruis toegedien het, ook.

Jesus se lewensveranderende
liefde
Toe die tyd daarvoor reg was, het Hy
wat die heelal regeer, wat elke ster
daarin ken en in die onmeetlikheid
daartussen beweeg, ‘n sterflike mens
kom word, ingebind in tyd en ruimte.
Die hemele het gejuig oor die geboorte
van hierdie Kind, maar sy eie mense
het Hom nie herken nie.
Reeds aan die begin van sy bedieningstyd hier op aarde, het Satan vir
Jesus die stryd aangesê. So lees ons
in Matteus 4 dat die duiwel Jesus in
die woestyn versoek het. Wat Satan
hier probeer het “is om Jesus ’n ander
soort Messias te laat wees as dié wat
die Ou Testament beloof het; om Hom
van pad te laat verander; om Hom
te versoek om sy mag vir Homself te
misbruik, kortpad te neem, die kruis
verby te gaan, en dadelik na die kroon
te gryp” (Van der Walt, 1984: 82), maar
Jesus doen dit juis nie. Hy kom voed
en bedien ander.
In die laaste drie en ‘n half jaar
voor sy dood het Hy alles wat Hy
kom doen het, in liefde voltooi. Waar
Hy kon, het Hy mense wat gely het,
gehelp. Hy was nie net begaan oor
hul ewige bestemming nie, maar ook
innig jammer vir hulle in hul ellendige
bestaan hier op aarde. Melaatses,
blindes, kreupeles én gesonde

soekende sondaars het Hy met
lewensveranderende liefde gehelp.
Bose geeste kon nie voor Hom
stand hou nie, en waar Hy geleentheid
gekry het, het Hy die arme mense van
‘n duiwelse slawerny bevry. Jesus se
meelewing met mense wat buitendien
later sou sterf, was nie die hoofdoel van
sy werk nie, maar tog ‘n wonderlike
uitvloeisel van sy liefde. Waar dit
duidelik was dat sensasionele nuus oor
wonderwerke die lewensbelangrike
Blye Boodskap sou oorskadu, het Hy
beveel dat mense moes stilbly oor hul
genesings.

Jesus berei sy dissipels voor op
swaarkry en teenstand
Hy het sy dissipels geleer hoe om te
lewe soos die nuwe volk van God.
Die manier waarop Hy die wet
gehoorsaam en uitgeleef het, het op
die duidelikste manier ooit gewys wie
God is en hoe sy kinders moet lewe as
hul harte deur die Gees nuutgemaak is.
Dis vir ons moontlik om die heerlike
vreugde en vrede wat in hierdie lewe al
ons deel is te geniet, ten spyte van die
ellende wat ons eie moedswilligheid
en selfsug – uitgebuit deur die duiwel
– oral om ons veroorsaak. Hy het ook
geweet dat sy dissipels nog baie swaar
sal kry omdat die Blye Boodskap eenvoudig onverdraagbaar is vir almal nie
in Hom glo nie, en Hy was jammer
vir hulle. Hy het hulle geleer dat
geen swaarkry ooit sinneloos is nie –
inteendeel! Hul onwrikbare geloof het
hul getuienis soveel kragtiger gemaak.
Dit het ook vir hulleself baie seën

ingehou: verdiepte geloof, groter vrede,
inniger verlange na die ewigheid saam
met God.
Sy wonderwerke het ook baie
duidelik gewys wie Hy is. Sy dissipels
het in Hom geglo, Johannes ook.
Johannes het van homself gepraat as
“die dissipel vir wie Jesus baie liefgehad
het”. Hy het heeltyd hierdie besondere
plek naby Hom gehad. Hy was een
van drie uit hul kring wat saam met
Jesus was toe Hy op die berg verheerlik
is. Hy het so naby aan Jesus voor die
kruis gestaan dat Jesus daar met hom
kon praat en sy ma se versorging aan
hom kon oorgee. Hy en Petrus was die
dissipels vir wie die vroue gaan vertel
het dat die graf leeg was. Hy het gesien
hoe die doeke opgerol was en geglo dat
Jesus leef.

Satan finaal oorwin aan
die kruis
Ander het Jesus só gevaarlik en haatlik
gevind dat hulle saamgespan het
om Hom te laat doodmartel aan die
verskriklike kruis. Juis in hierdie laaste
desperate poging van die duiwel om
God te laat misluk, is hy finaal oorwin.
Dis beter dat een man doodgemaak
word as dat die hele volk moet ly (vgl.
Joh. 18:14) – dit is die raad wat Kajafas,
die hoëpriester die Jode gegee het toe
hulle Jesus geboeid na sy skoonvader
Anas, gebring het .
Satan en sy trawante het net nie
geweet dat dit juis is wat God wou laat
gebeur nie! Presies dieselfde woorde,
totaal ’n ander betekenis!
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IN DIEPTE

Alle mag
in hemel
en op
aarde
Deur Prof. Tjaart van der Walt
(geneem uit Openbaringsgeskiedenis van die Nuwe
Testament*)
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IN DIEPTE:
Die veertig dae van sy opstanding tot en met sy hemelvaart is van die belangrikste dele
van die hele omwandeling van Christus op aarde. Geen nuwe dinge word gedoen nie,
maar ons kry nou die afronding, die in perspektief stel, van alles tot dusver.
In hierdie tyd versamel Christus weer die brokstukke van sy Kerk. Hy bring die
gelowiges weer bymekaar. Vir sy dissipels beteken dit die afronding van hulle opleiding.
Jesus het as’t ware hersiening van alles met hulle gedoen…
van engele. Daarom reageer hulle so opvallend anders op sy
Dan kan Christus ook maar gaan. Sy roeping op aarde is
vertrek as wat ons doen wanneer ‘n dierbare weggaan: hulle
volbring. Die Hemelvaart word net deur Lukas uitdruklik
is intens bly en hulle prys God in die tempel (vgl. Luk. 24:
berig – en dan nog dubbel: aan die slot van sy Evangelie
52-53).
en aan die begin van sy Handelinge. Dit is egter deurgaans
die veronderstelling van al vier die Evangelies en van die
Met sy Hemelvaart aanvaar Hy alle mag
res van die Bybel: wat sou anders van Jesus geword het?
Ons sou die Hemelvaart die troonsbestyging, die
Talle Skrifgedeeltes veronderstel dit trouens baie duidelik,
intronisasie van Christus kon noem (vgl. Ps. 47). Deur sy
byvoorbeeld Joh. 6:62; Hand. 2: 33-34; 3:21; 1 Kor. 1:10; Ef 4:
dood en opstanding verslaan Christus Satan verpletterend;
8-10; Heb. 4:14; 9:24; 1 Pet. 3: 22; 5:6. Die sobere mededeling
Hy verwerf daardeur alle mag in die hemel en op aarde
van Lukas is opvallend, en staan in skrille kontras met die
(Matt. 28:18). Nou aanvaar Hy die mag; nou vaar Hy op
bisarre spekulasies van die Apokriewe boeke. Jesus en die
na die regterhand van God, na die
dissipels is na die Olyfberg, en nadat
hoofkwartier, na die senusentrum van
Jesus vir laas met hulle gepraat het,
die heelal, vanwaar Hy voortaan regeer.
groet Hy hulle en terwyl Hy hulle seën,
NOU AANVAAR
vaar Hy weg, die hemel in.
En daar vergeet Hy ons nie: Hy maak
HY DIE MAG; NOU
vir ons plek gereed (Joh. 14:1-2). Hy is
Dit is egter nie ’n blote plekverVAAR
HY
OP
NA
ons voorspraak, ons voorbidder (Rom.
wisseling, ’n ruimtevaart 2000 jaar
DIE
REGTERHAND
8:34; Hebr. 7:25; 1 Joh. 2:1).
gelede nie – Hy gaan as’t ware oor
in ‘n ander dimensie: dié van God
VAN GOD, NA DIE
Die boodskap van Christus se
se heerlike Koninkryk waar daar
HOOFKWARTIER, NA
oorwinning moet weerklink
geen sonde en geen gebrek en geen
DIE
SENUSENTRUM
Die teëpool van die Hemelvaart is
onvolkomenheid is nie. Die wolk
Pinkster. In sy plek stuur Christus ’n
VAN DIE HEELAL,
wat Hom uit die dissipels se gesig
ander Trooster, die Heilige Gees. Hy
wegneem, is dan ook nie bloot
VANWAAR HY
laat sy Kerk nie goed toegerus maar leeg
gekondenseerde waterdamp nie: dit is
VOORTAAN REGEER.
agter nie: die Heilige Gees kom woon
(soos meermale in die Ou Testament)
in die Kerk, om dit te mobiliseer, om
die sigbare verskyning van die
as’t ware die dinamo van die gelowiges
heerlikheid van God.
te wees. En daarmee breek die volgende bedeling in die
In sy groot (al)mag gee Hy die groot opdrag
Openbaringsgeskiedenis aan: die koms van die Heilige Gees.
Hy laat nie die dissipels leeg agter nie: Hy gee hulle ’n
Want die stryd tussen God en Satan om die Koninkryk is –
taak: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die
ondanks Christus se beslissende oorwinning – nie verby nie.
aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense
Dit gaan nou net ‘n nuwe bedeling binne: die tyd van die
my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die
evangelie, om die blye boodskap van Christus se oorwinning
Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou
aan alle mense uit te dra.
wat ek julle beveel het” (Matt. 28: 18b-20a). Hy gee ook
Bron: Van der Walt, Tjaart. 1981. Openbaringsgeskiedenis
aan hulle die toerusting om hierdie taak te volbring: om
van die Nuwe Testament. Potchefstroom: Pro Rege.
deur sy Gees die evangelie wêreldwyd te verkondig – en die
sekerheid dat Hy weer sal kom, so beseël deur die woorde
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Wat beteken Pa

LIDMAATPRAAT DEUR 3
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Sanet Grönum

Elbé van der Merwe

Paasfees... ‘n Tyd waar ek nadink oor God se groot
genade in my lewe en die groot geskenk wat Hy vir
my persoonlik gegee het – sy seun, Jesus Christus.
Ek bepeins die feit dat sy genade vir my as sondaar
gratis is, maar dat dit Hom álles gekos het en dus
nie goedkoop was nie. Dis ook ‘n tyd waar ek altyd
probeer om myself in te dink waardeur Jesus in sy
lydingstyd moes gaan… natuurlik is dit heeltemal
onmoontlik om dit reg te kry, aangesien niemand
van ons ooit kan verstaan hoe dit voel om deur God
verlaat te word nie.
Paasfees is die belangrikste tyd van die jaar vir elke
kind van die Here, want dit is tydens Paasfees wat
ons weer opnuut besef dat ons gered is van die ewige
dood omdat Jesus die dood oorwin het.
Veral hierdie jaar, in 2020, waar die wêreld gekonfronteer is met ‘n virus wat almal globaal bedreig, sal
ons opnuut die bevryding kan ervaar van kind-vanGod-wees. Dis in hierdie tyd wat ons mekaar en
ander herinner om vas te hou aan God se beloftes en
om te onthou dat Hy reeds die prys betaal het sodat
ons ewig saam met Hom kan wees… maak nie saak
wát ons op aarde bedreig nie.

Ek is ‘n sogenaamde “Babyboomer” en het grootgeword in ‘n era toe die
kerk se gesag oral gegeld het. Daar was nog plek vir die Bybel in die skole
en in ons huise. Ons het baie Bybelkennis gehad, maar die Here is as baie
streng aan ons voorgehou. Die Afrikaanse samelewing is gekenmerk
deur dissipline en hierdie dissipline het ook neerslag gevind in ons
godsdiensbeoefening. Jy het dus dikwels onwaardig gevoel en te sondig
om ‘n kind van die Here te wees.
My kinders, daarenteen, het grootgeword in ‘n era waar hulle
aangeprys is, waar hulle gedurig verseker is van hoe geliefd hulle is
en hulle prestasies opgeblaas is. Almal is wenners. Kritiek is tot die
minimum beperk, omdat dit skadelik vir die selfbeeld sou wees. Hulle
Godsbeeld is dan ook dié van ‘n liefdevolle Vader wat sondes vergewe.
Hulle sondebesef is dus minder.
Paasfees is vir my die balans tussen ‘n God wat my sonde haat en ‘n
liefdevolle Vader wat my so lief het dat Hy sy enigste Seun gegee het,
sodat ek nie verlore sal gaan nie. Timothy Keller, ‘n Amerikaanse teoloog,
som dit mooi op as hy sê dat ons meer sondig is as wat ons ooit kan besef
en terselfdertyd meer geliefd en aanvaar in Christus Jesus as wat ons ooit
kan hoop.
Paasfees is daarom vir my ‘n Genade-fees waarin ek huil oor my sonde
wat die spykers in Jesus se hande inslaan en ek uit volle bors Psalm 136
kan sing in die wete dat God my oneindig lief het!

LEEFDINGE

aasfees vir jou?

3 SUSTERS DIE GK STRAND

Erna Kruger
Gee vir my jou hand, en dan kom jy saam. Al met die teerlint langs tot daar waar die kosmos begin. Kyk! Sien
jy die donkerpienk en spierwit en ligsagpienk blommetjies wat in hulle massas op lang dun beentjies in die ligte
windjie wieg? God se genade-geskenk aan my hartsland, my Riemland.
Nou draai ons af, so met die riviertjie langs, waar jare oue wilgers met hulle voete in die water, rustig wag
op elke nuwe seisoen. Die mielies staan menshoog in die lande, ‘n oes uit God se hand vir die hard-werk boer.
Laasnag gereën en die geur van die geil ryk aarde hang in die lug. En die voëls, tortels en mossies en geel- en
rooivinke sing ‘n jubelsang tot die Skepper wat sorg vir mens en dier.
My pa se vashou en my ma se blywees-groet, maak jou tevrede en geborge voel. Paasfees beteken huis toe kom
en die stad se gewoel spoel uit jou uit.
En vanaand as die skape blêr-blêr huis toe kom en die wagtertjie se roep oor die werf weerklink dan weet jy:
Paasfees is huistyd, is stilwordtyd.
Sien jy hoe die volmaan oor die groot ou werfbloekkoms klim? By die krale steun af en toe ‘n bees, ‘n koei roep
na haar kalf en dan is alles stil. Net maar die kriekekoor en die paddas by die vleidam sing hul naglied.
My pa soek met sy grofgewerkte hande na die deel in die Bybel waar Jesus vir ons sondes gesterf het. Hoe die
skare Hom toegejuig het op sy esel om net maar weer te skreeu: “Kruisig Hom”. Hy lees van sy gevangeneming
en van sy kruisdood.
En in die stilnag van die Vrystaatse plaas buig ons voor Jesus neer. Die offer aan die kruis te groot vir verstaan.
Net maar vir aanvaar met nederige dankbaarheid. Ons dink aan God wat ons Vader is en sy offer van enigste
Seun…
“Ere aan God in die hoogste hemel” sing ons die aandhemel in en die werf luister stil.
En ek weet: Dis Paastyd en dit is wel met my siel.
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TEKS EN VERS

Christus bestyg die troon
SAAMGESTEL DEUR COBIE STEYN

God vaar voor die
oog met gejuig
omhoog;
die trompette
blink, die basuine
klink:
met ’n groot
geskal styg bo
berg en dal
God se glorie uit. Laat
nou die geluid
van jul psalme hoor:
laat ’n jubelkoor
Hom, die Vors en
HEER van die aarde,
eer! (Ps. 47-1: 3)
God is Koning. In die tyd van
die digter (Dawid—vgl. Psalm
47) het Hy in ’n koninklike
feesoptog saam die verbondsark opgegaan na Sion toe.
Met die hemelvaart van
Jesus Christus het Hy Hom
as Koning van die ganse
heelal betoon. Met die wederkoms van Christus sal Hy die
hele aarde na sy koninklike
regterstoel toe oproep. Alle
gelowiges sal Hom prys.

Gebed

Hy is bo almal verhewe. Voor
Hom jubel ons. Hy is die HERE
die Allerhoogste, die Groot Koning oor die hele aarde. Hy is
die God van sy uitverkore verbondsvolk oor die hele wêreld,
die God van al die nasies.
Gelowiges uit alle nasies selfs
die vorste en die heersers, verenig hulle in aanbidding van
God. Hulle het deel gekry aan sy
verbond. Alle volke moet juig tot
sy eer. Alle volke en alle mense
moet uit vreugde en dankbaarheid tot God lewe. Daarom moet
hulle ook liefde en diensbaarheid
aan mekaar betoon. God moet
deur alle volke geprys word, ook
deur die voorstes en die heersers
uit elke volk. Hy is Koning van sy
uitverkore volk van gelowiges.
Hy is Koning van al die nasies.
Hy is bo almal verhewe.

Alle volke moet tot u
eer juig, Here.
U is God die Allerhoogste,
U is Koning oor die
hele aarde.
U onderwerp alle nasies
aan u doel.
U gee ons ons land en
alles wat ons het,
Alles staan in u diens,
Alles moet daartoe
dien om U as Koning te
eer.
Selfs die voorstes en
die heersers moet U
eer, o God,
U is Koning in u
gemeente
En Koning in die hoë
hemel.
U is bo almal verhewe.
Bron van Teks (links) & gebed:
Helberg, JL. 1981. Loof die Here.
Pretoria: NG Kerkboehandel
Transvaal
Psalmsing tot Gods eer! Weet dat Hy
regeer: Hy het opgevaar, Koning is hy
daar van die heidendom. Vorste en
volke kom om sy volk te wees, Abrams
God te vrees! Psalm 47-1: 4
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Dagboek
Christus regeer

Maandag Woensdag

Christus vaar op na
waar Hy voorheen
was

Joh. 6: 62: Wat dan nog
as julle die Seun van die
mens sien opvaar na waar
Hy voorheen was?

Dinsdag
Christus verhoog
aan die regterhand
van God
Hand. 2: 33: Hy is verhoog
aan die regterhand van
God en Hy het die Heilige
Gees wat belowe is, van
die Vader ontvang en
uitgestort. Dit is wat julle
nou sien en hoor.

Christus het
opgevaar bo alle
hemelruimtes uit
& vul alles met sy
teenwoordigheid
Ef. 4: 10: Die Een wat
neergedaal het, is ook
die Een wat opgevaar
het bo alle hemelruimtes
uit om alles met sy
teenwoordigheid te vul.

TEKS EN VERS

Vrydag
Christus verskyn ter
wille van ons voor God
Heb. 9:24: Christus het nie nie
ingegaan in ’n heiligdom wat
deur mense gemaak is en net ’n
namaaksel van die ware is nie.
Nee, Hy het in die hemel self
ingegaan om nou ter wille van
ons voor God te verskyn.

Saterdag
Christus het die engele &
magte & kragte aan Hom
onderwerp
1 Pet. 3: 22: Hy is nou aan die
regterhand van God nadat Hy die
engele en magte en kragte aan
Hom onderwerp het en die hemel
ingegaan het.

Donderdag Sondag
Die Hoëpriester
wat reeds deur die
hemele gegaan het
Heb. 4: 14: Terwyl ons dan
nou ‘n groot Hoëpriester
het wat reeds deur die
hemele gegaan het, Jesus,
die Seun van God, laat ons
vashou aan die geloof wat
ons bely.

Omdat Christus
alles aan Homself
onderwerp het, moet
ons ons onderwerp
aan God
1 Pet. 5:6: Onderwerp julle
daarom in nederigheid aan die
kragtige hand van God, sodat
Hy julle kan verhoog op die tyd
wat Hy bestem het.
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DIE TWAALF KLEIN PROFETE: ‘N BYBELSTUDIE
OOR DIE BETEKENIS EN BOODSKAP VAN DIE
KLEIN PROFETE VANDAG DEUR CHRIS VAN WYK
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Die klein profete word so genoem omdat hul opgetekende profesieë
baie minder spasie beslaan as die drie groot profete s’n. Dit beteken
nie dat hulle boodskappe minder belangrik was nie. Hoe meer ’n mens
Bybel lees, hoe meer tref dit jou dat die Here se Gees in elke boek
praat.
Die profete – groot en klein – het opgetree oor ‘n tydperk van ongeveer
300 jaar, sommige in die tienstammeryk en ander in Juda. Die tyd
waarin die hele Israel onder Dawid en Salomo die Here saam gedien
het, lê baie jare in die verlede. Die skeuring van Israel was al ‘n gevolg
van Salomo se wegdraai van God af toe hy ouer geword het. Die
Here se profete bring die Here se waarskuwings en beloftes aan ‘n volk
wat al verder wegdryf van die vrede en geregtigheid wat heers as die
koning volgens die wil van God leef. Tussendeur was daar konings wat
aan God gehoorsaam was – en die volk saam met hul koning. Dan het
die Here op hul bekering ag geslaan en het hulle sy seën ervaar.
Maar meestal was daar onreg en uitbuiting. Die gaping tussen die
voorspoed van die koning en sy meelopers en die arme res van die
volk het al groter geword. Dinge het omtrent gelyk soos in Suid-Afrika
vandag. Daarom is die boodskap van die profete vandag nog net so
geldig soos in daardie tyd, ook die troos wat Hy aan die verontregtes
gebied het.
Die Here het al eeue voor die profete se tyd, net voor Israel die Beloofde Land binnegeval het, straf beloof as hulle ongehoorsaam lewe – en
beskerming en herstel as hulle hulle bekeer. Die boodskap oor algehele
vernietiging word nou al dringender totdat die ballingskap stuk-stuk
werklikheid word.
Maar wat van God se genade? Ons sien hoedat sy liefde tog verandering kan bring. So het die volk na hul terugkeer uit die ballingskap,
vir nog 400 jaar in Israel gewoon sonder om weer in afgodsdiens te
verval, al kan ’n mens sien dat hoogmoedigheid en korrupsie tog maar
lelike verdraaiings veroorsaak het. Johannes die Doper het genoeg
gehad om die Jode oor tereg te wys. Jesus ook.
Die profete se boeke word een vir een behandel in die vorm van Bybelstudie. Elke boek het ‘n eie boodskap. Elke profeet het onder ander
omstandighede sy boodskap gebring. Daar word voorsiening gemaak
vir ‘n studie vir vyf dae van elke week. In totaal is die studie 16 weke

LEESDINGE

EK SÊ DIT – JY HOOR DAT.
HOE ONS PERSOONLIKHEID
ONS KOMMUNIKASIE KAN
BEÏNVLOED
deur Kathleen Edelman
Resensent: Annamie Odendaal

lank. Voor ‘n nuwe
profeet aan die beurt
kom, is daar ‘n kort
inleiding oor die boek.
Elke dag se studie
begin met ‘n gedeelte
om te lees. Spasie (6
lyntjies) word voorsien
vir die leser om haar
gedagtes neer te
skryf oor wat die
gedeelte sê van God,
van mense en van die
wêreld. Dan volg ‘n
kort verduideliking met
daarna weer spasie vir
die leser om die kern
van die boodskap van
die gedeelte vir haar
dag en haar lewe neer
te skryf. Nog spasie
word voorsien om die
leser kans te gee om te
besluit hoe om op die
boodskap te reageer
en wat om te bid.
Die studie is interessant
en belig ‘n belangrike
deel van die Here
se openbaring aan
ons. Daar is ‘n goeie
balans tussen selfstudie en leiding
deur die skrywer. Ek
beveel die boek met
vrymoedigheid aan.

Meeste van ons het al kennis gemaak met die vier basiese persoonlikheidstipes
of temperamente en met die konsepte van introversie teenoor ekstroversie en van
taakgeoriënteerd teenoor mensgeoriënteerd. Kathleen gebruik hierdie kennis om
haar lesers te help om beter te kommunikeer met mense wie se koppe anders
werk as hulle eie.
Haar vertrekpunt is Paulus se woorde aan die Efesiërs in Ef. 4:29: “Moenie enige
vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is
om dié wat luister, te bevoordeel.”
Vuil taal sluit sekerlik afbrekende woorde in, veral as ’n mens die volgende sin
bylees. Ek het nog altyd net gedink aan enkele van die kleurvolle woorde wat ek
graag gebruik om my gevoelens ten heel duidelikste uit te druk, maar dis waarskynlik ‘n verskraling van die teks.
Hoe dit ookal sy, dit is belangrik om in ons kommunikasie met ander mense op
te bou eerder as af te breek. En as jy eers deur dié materiaal gewerk het, kan
jy insien dat kommunikasie wat vir ‘n een persoon aangenaam is om te hoor, vir
iemand met ‘n heeltemal verskillende temperament stres kan veroorsaak en selfs
bedreigend kan wees.
Kathleen gee ons hier ‘n praktiese werkboek in die hand waaruit ons kan leer hoe
om fyner op te let na die bedrading van ons geliefdes en vriende en dan met baie
meer persoonlike aandag met elkeen te kommunikeer. Ons doelwit verander dan
van gewoon praat soos dit vir ons gerieflik en natuurlik kom, na kommunikasie wat
spesifiek gerig is daarop om ons gespreksgenoot te pas en op te bou. Dink net
hoeveel misverstande en irritasie kan so voorkom word.
Sy stel die verskillende temperamente aan ons voor nadat sy die verskil tussen
temperament en persoonlikheid verduidelik het. Sy definieer temperament as jou
innerlike bedrading soos God dit ontwerp het. Dit is onveranderlik. ’n Mens kan
nie die kleur van jou oë verander nie, en ook nie jou temperament nie. Persoonlikheid daarenteen is hoe jy jou gedagtes en gevoelens verwoord en wys. Dit word
deur eksterne dinge beïnvloed, soos jou opvoeding en ervarings. Dit ontwikkel
soos jy ouer word en meer lewenservaring opdoen.
Die boek word verryk deur ‘n stel video’s wat jy gratis op jou slimfoon kan aflaai.
My foon het net die klank afgelaai en heelwat data gespaar. Die boek is in Afrikaans vertaal maar die video’s is in die oorspronklike Engels.
Al het jy al heelwat te doen gekry met die konsepte wat in hierdie boek gebruik
word om kommunikasie te verbeter, sal die invalshoek jou vermoë verbeter. En as
jy dit nog nie teengekom het nie, gaan ‘n hele nuwe wêreld van beter begrip vir
mense wat anders bedraad is, vir jou oopgaan.
Uitgewers: CUM | SKU: 9781431623457 | Kategorie: Christelike leefwyse
Formaat: Sagteband | Prys: R 189
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Die On
Deur Joan Strydom

“’n Mens weet nie meer wat om te glo nie!”
roep Esmeralda. Sy gooi haar hande in die lug
en kom regop by haar rekenaar om voor haar
studeerkamervenster te gaan staan. Buite is
die akkerbome aan die verkleur. Gewoonlik is
daar Saterdagoggende ’n gewoel en gewemel
in die park. Nou beweeg daar nie ’n siel nie.
Dis onbekend.
Sy onthou die oorgang van April na Mei as
melankolies. Herfs en Hemelvaart. Vroeër jare,
ses-en-twintig jaar gelede, sou daar ’n oggenddiens wees, maar Hemelvaart word nie
meer as ’n vakansiedag gereken nie. Dus vind
die diens saans plaas.
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nbekende
Hierdie jaar gaan dit nie gebeur nie. Die verbod op samekomste is reeds ingestel weens Covid-19. In die verwarring
word daar na oplossings of uitkomstes gesoek maar daar is
geen bloudruk nie. Alles is onbekend.
Omtrent so onbekend as wat dit vir haar was om in die
jaar 2000 teen haar wil en sin in die huwelik bevestig te word
met Kerneels Kruger. Soveel jaar later verstaan sy steeds nie
die gekonkel tussen hom en haar pa nie. Na hulle gewelddadige dood kon geen kommissie van ondersoek agter die kap
van die byl kom nie. Die polisie se pogings om die miljoene
rande te kry wat van die staat gesteel is, was tevergeefs.
Oor haar en Kerneels se huweliksbevestiging het sy geen
sê gehad nie. Tussen haar pa en haar man se skelmstreke was
dit seker bloot toevallig dat hulle huwelik oor ’n Paasnaweek
voltrek is. Veertig dae later was dit Hemelvaart en sy onthou
steeds die melankolie van die herfsblare wat grond toe
fladder. Die trouformulier is ortodoks en getrou deur haar pa
en Kerneels nagevolg, soos wat dit ouderlinge van die kerk
betaam.
Destyds was die drie akkerbome in die hoek van die park nog
klein maar nou is dit yslike bome. Met die Hemelvaart na
haar troudag, het die bome haar herinner aan ’n skildery van
Rembrandt in die Rijksmuseum in Amsterdam, genaamd
Het landschap met de drie bomen. Die drie prominente bome
wat die omgewing in herfs vergestalt, het vir haar ook haar
huwelik met Kerneels versinnebeeld. Hy was twintig jaar
haar senior en het van alles beter geweet. Kerneels het na
die bome verwys as Krimsonias. Geen mens het ooit gehoor
van die woord Krimsonia nie. Nie eers Wikipedia nie maar
niemand het met Kerneels gestry nie.
Sedert daardie Paasnaweek in 2000 het sy vanuit hierdie
venster die seisoene van die Krimsonias beleef en gewonder wat die volgende seisoen gaan bring en hóé sy dit gaan
uithou. Óf was nie ’n opsie nie. Haar ma is intussen oorlede
en vir haar en Hendrik is geen kinders gebore nie. Jaar na
jaar verander die krimsonias in purper, oker en goud. Die
blare klou inskiklik. Net soos sy in haar geforseerde huwelik.
Toegeeflik en vergewensgesind. Gee dan bes en fladder grond
toe. In die winter staan die spierwit stamme soos ’n aanklag.
Kiltes sonder teerheid, om uiteindelik wonderbaarlik vervang
te word met groen lower waarvan die vreugde tydelik is.
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Dit was in die herfs van 2019 wat die tyding van haar pa
en Kerneels se gewelddadige dood Esmeralda bereik het.
Daarmee saam die vernedering dat hulle albei deel was van
’n rampokkernetwerk. Terwyl die tyd tussen Christus se
opstanding en Hemelvaart in alle opsigte ’n betekenisvolle en
besondere boodskap inhou van hoop, kon sy haarself daardie
jaar nie so ver kry om die Hemelvaartdiens by te woon nie.
Sy het net soos nou deur hierdie venster gestaan en kyk hoe
die blare verkleur en val. Sy was van Kerneels se oorheersing
ontslae, maar verneder voor die samelewing.
Sy het haar meer en meer na sosiale media gewend,
vasgevang in die huis soos Kerneels se oorlede vrou dit
gemeubileer het. Sonder ’n inkomste het sy snags, wanneer
sy nie kon slaap van bekommernis nie, in die sitkamer gaan
sit. Daar was die kolossale stomp met ’n houtmasker met
twee gate waar die oë moet wees. Vir haar was dit asof die
holtes verander in gloeiende kole in die donker. Soos deur
’n brandglas, het dit haar binneste verskroei totdat sy die lig
aanskakel.
Kort voor die herfs van 2020 het sy besluit om ontslae te
raak van hierdie steen des aanstoots. Niemand het op haar
advertensies reageer nie. Gisteraand het sy die ding hek toe
gesleep en net voor sy die hek oopmaak, bars die ding oop
en daar lê pakke en pakke note in die maanlig. Sy kon haar
oë nie glo nie en het met groot moeite alles weer teruggekry
in die huis. Ironies, na Kerneels se dood het die polisie geen
steen ongeroerd gelaat op soek na die geld nie. Hulle het haar
gereeld agtervolg en sy kon agterkom dat hulle selfs kyk hoe
reageer sy op sosiale media. Uiteindelik het hulle opgegee.
Esmeralda draai weg van die venster af waar sy jare lank
kyk hoe die seisoene die Krimsonias affekteer. By haar rekenaar sien sy hoe die wêreld reageer op Covid-19. As almal
kon besef, hoe ’n verandering Jesus se opstanding gebring
het. Die geweldige geestelike krag wat losgemaak is en tot
beskikking van God se kinders gekom het. Die krag waarmee
die Heilige Gees werk om die geestelike dood uit te jaag en
die ware geestelike lewe in te bring om sondes dood te maak
sodat geloof in God ontstaan met ’n drang om die wil van die
Here te doen. Om mét Hom die onbekende te oorwin.
In hierdie onbekende sal sy ’n plan moet maak met die
geld.
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Laat u
wil geskied
Deur Jaai du Plessis

Life is easy when you’re up on the mountain and you’ve got peace of mind
Like you’ve never known,
But things change when you’re down in the valley,
Don’t lose faith, for you’re never alone.
………
You talk of faith when you’re up on the mountain
But talk comes so easy when life’s at its best
Now it’s down in the valley of trials and temptations
That’s where your faith is really put to the test.
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Elke bede van die Onse Vader kan vanuit die diepte geroep
word. Ons bid die bede “Laat u wil geskied” uit die donker
diepte van ‘n wêreld waarin God se wil juis allervreesliks níé
geskied nie, want ons onderhou nie die liefdesgebod nie. Of
sou dit God se wil wees dat volke mekaar uitdelg? Dat ontworteldes en eensames droewige nagte alleen deurbring?
“Ek dink nie so nie”, sê Helmuth Thielike in sy boek
wat die eerste keer in Duits in 1953 verskyn het, net na
die tweede wêreldoorlog – ’n boek wat net sowel nou na
aanleiding van Covid-19 geskryf kon gewees het. “My toorn
gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon,
want my toorn teen Jerusalem was nie so groot nie; dit is die
heidennasies wat dit so ‘n groot ramp laat word het” (Sag.
1:15). Is dit dan nie veel eerder die wil van die mens – onder
aanvoering van sy sondige aard en versoekings van die Bose
– wat die hartseer dinge in die wêreld veroorsaak nie? Is dit
nie juis ons menslike wil wat herhaaldelik teen die genadige
bedoelings van God teenkanting bied en daarom deur God
aan sigself oorgegee is sodat dit aan sy eie verskrikking die
dodelike rigting van sy verlorenheid kan erken nie?
Ons hoef nie eens regtig na buite te kyk nie: Is alles wat in
ons eie harte spook – die opstandige gedagtes wat hulle nie
wil laat tem nie; die sinisme en lewensangs; die selfsug in ons
verhouding met ons naaste; die negatiwiteit wat voortdurend
in ons gedagtes, woorde en werke spook – kan dit werklik
die wil van God wees? (1: p.75).
Mense wat eie verantwoordelikheid ontken en alles wat gebeur – of nie gebeur nie – voor God se deur probeer lê, voel
in moeilike tye maklik dat God verskriklik en duister, wreed
en onbegryplik met hulle handel. Die wat wél voorsiening
maak vir eie verantwoordelikheid kom egter ook soms by
‘n punt waar die vraag opkom: “Maar hoekom hét God nie
maar gekeer nie?”
Ons moet probeer onthou dat alles wat met ons gebeur
eers by die Vader se hart moet verbykom. Ons moet ons
ontstelde blik op Christus tot rus laat kom: In sy liefde en
erbarming, sy genesing en bystand, sy teenwoordigheid by
ons, druk sy Vader se hart die duidelikste uit hoe Hy werklik
oor ons voel. Christus bedoel verder dat ons in hierdie lig
(hierdie Christuslig), die donker areas van ons lewens moet
beskou. Hy sê: omdat julle die Vader hier in My sien, ja,

omdat julle Hom hier so mag sien soos Hy is, dáárom kan
julle Hom liefhê, kan julle wederkerige liefde vir Hom voel.
Dán eers kan julle agterna, en miskien na lange jare van
innerlike groei, leer om julle omstandighede ook lief te hê,
en te aanvaar wat julle nou so galbitter getref het. Want die
hande van die Vader verander en heilig ook die lot wat uit
hulle voortvloei. Wie met die Vader versoen is, is ook met
hulle lot versoen. Vir hulle vir wie die wil van God sy verskrikking verloor het, vir hulle het ook die nag van die donkerste lewensdal helder en sonder spoke geword (1: p.82).
In Psalm 139 lees ons dat selfs die duisternis nie vir God
donker is nie. Alhoewel Hy nie donker is nie, ontmoet Hy
ons soms daar. Hy het ‘n geneigdheid om in ongemaklike
plekke op te daag en mense in verlate en desperate plekke
te ontmoet. In God se wêreld kan ons in die donker ontdek
wat ons nie op ander plekke sal kan vind nie. In Jesaja 45
belowe Hy vir Kores dat Hy vir hom die skatte sal gee wat in
die donker gebêre is. En in Matteus 10 sê Hy wat Hy in die
donker vir sy dissipels sê, moet hulle in die daglig gaan sê.
Selfs in moeilike en donker tye moet ons op die uitkyk
wees vir God se genade wat alles ten goede laat meewerk vir
dié wat Hom liefhet (vgl. Rom. 8:28). En selfs die swaar wat
die wêreld nou deurgaan as gevolg van Covid-19 sál op die
ou end ook sý doel dien.
Sal ‘n mens dalk tóg na die wêreldwye krisis ‘n bietjie versigtiger en minder voortvarend beweeg soos iemand wat in
die donker nét genoeg kan sien om die volgende tree te gee?
Dalk tóg besef die vreeslike gejaag doen onsself en die aarde
te veel skade aan? Tot rus kom en ligdraers in die wêreld
wees wat meer liefde betoon?
Dan jubel ons ook die res van die lied waarmee hierdie
artikel begin het, uit:
“For the God on the mountain is still God in the valley
When things go wrong, He’ll make them right.
And the God of the good times is still God in the bad times,
The God of the day is still God in the night”.
Bron:
1: Thielike, Helmuth. Die Gebed wat die wêreld omspan.
2006. Wellington: Lux Verbi, Bybelmedia.
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Jy kan oorweldig, onseker, verveeld, angstig en moeg
wees, produktief die een oomblik en ongefokus die volgende; opgewonde oor die moontlikheid om dit stadiger
te neem, maar terselfdertyd vreesbevange dat dinge te véél
stadiger sal gaan.
Jy kan jouself dalk veroordeel oor hoe jy jou tyd van isolasie deurbring. Gelukkig voel om ‘n bietjie tyd vir jouself te
hê maar uitgekuier wees by jouself, opgewonde om met ou
vriende kontak te maak op sosiale media en terselfdertyd
‘n behoefte hê om alleen te wees. Jy voel dalk teleurgesteld,
gelukkig, paniekerig, positief, hopeloos, hoopvol…
Daar is geen “regte” manier hoe om nou te voel nie. Die
belangrike is dat jy jouself toelaat óm te voel. Neem waar wat
om jou aangaan. En haal asem.
As ‘n mens ‘n paar “veiligheidsnette” span is dit makliker
om op jou emosionele voete te bly.
1: Struktureer jou dag: Moenie deur ure van alleenwees
meegesleep word omdat jy nie daaroor beheer het nie.
Weet wat jy vandag wil doen. Weet wat jy wil bereik. Dan
kry jý beheer, nie die alleenwees nie. Doen die dinge wat
jy so lank al uitstel. Jy mag vind dat die 21 dae gans te
min is! (1).
2: Hou by jou roetine – of skep nuwes as jy nie gehad het
nie: Gaan slaap en staan op op jou gewone tye. Oefen,
trek aan en maak jou hare netjies. Maak kos, eet en was
skottelgoed op vasgestelde tye. Betrek die kinders – of
wie ook al saam met jou “gehok” is – en verdeel die
huistake. Moenie lyf wegsteek nie, maar waak daarteen
om op almal se senuwees te werk.
3: Bly in verbinding met die ander belangrike mense in
jou lewe: Sosiale media kan ‘n lewensaar wees tussen
jou en kollegas, vriende en familie na wie jy verlang en
met wie jy lanklaas gepraat het. Jy hoef nie te probeer
sterk wees ter wille van ander nie. Praat oor hoe jy voel.
Reik uit na ander, veral dié wat alleen is. Ondersteun
en bemoedig dié wat is waar jy sou gewees het as jy
alleenwees eensaamheid laat word het (1).
4: Bly op hoogte met wat in die wêreld gebeur: Die
onbekende is ‘n gevaarlike vyand.
5: Sit ‘n tydjie van die dag eenkant vir bekommernisse:
Skryf neer waaroor jy jou bekommer en laat jouself
toe om vir ‘n kwartier op ‘n dag, op ‘n vasgestelde
tyd, jou daaroor te bekommer. Die res van die dag
doen jy moeite om gedagtes daaroor te “bêre” totdat
dit weer bekommertyd is. So neem jy beheer oor die
bekommernisse oor.
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6. Maak ook tyd vir dankbaarheid: Skryf elke dag ten
minste drie dinge neer waaroor jy dankbaar is en praat
daaroor.
7. Bly kalm: Dit kan moeilik wees om vir ‘n paar weke
ingehok te wees saam met ‘n paar ander mense, selfs
al is dit mense met wie jy goed oor die weg kom. Veral
na dag tien wanneer die nuutheid daarvan verby is,
kan dit moeilik raak. Jy gaan dinge van mense leer ken
wat jy nie gedink het in hulle – of in jouself – bestaan
nie. Wees op die uitkyk vir tekens van depressie en
onverdraagsaamheid. Normaalweg is dit beter om rustig
hieroor te praat, gevoelens te erken en maniere te soek
om konflik te vermy. Onthou ook van jong kinders se
emosies. Hier waar ek sit en skryf het ek vir hierdie tyd ‘n
sewejarige “skryfmaatjie”. My oog val op die groot letters
wat die nog onhandige handjie skryf: “Ons hoop Pappa
bly gesond want hy werk hard om ons te versorg”.
8. Bly besig, al is jy ook net besig om positief, rustig en
verdraagsaam te wees: Dit mag moeiliker wees as wat jy
verwag as almal om jou dun van nerf raak.
9. Kry beheer oor wie jy is, hoe jy oor jouself dink:
Ontdek jouself as die beelddraer van God – wat sy
vingerafdrukke oorvloedig binne die ruimte waar jy is,
agterlaat (1).
10. Onthou daar is baie dinge wat nie gekanselleer is nie:
Musiek, lees, familie, hoop, sing, lag. Voeg nog dinge
wat jy geniet by hierdie lys en sorg dat jy hulle geniet.
Raak besig met stokperdjies. Of dit nou kook en bak is,
of kleremaak en brei. Legkaarte. Inkleur. Lees. Droom!
Maak ‘n studie van iets wat jy lankal wou doen, of reis
die wêreld vol met die soekenjins op jou rekenaar, tablet
of slimfoon. Skryf jou reis neer as ‘n joernaal oor hierdie
tyd sodat jyself, jou kinders en kleinkinders dit later kan
geniet en daaruit kan leer (1).
11. Geniet jou alleentyd: Gesels met jou Skepper. Hierdie
waardevolle oomblikke gaan weer verbygaan en dan is
ons almal weer aan die beweeg.
BRONNE:
(1) Dr. Petrus Moolman HOE WERK ALLEENWEES en
EENSAAMHEID? In Covid-19 afsondering, Maart
2020
(2) Heelwat aangestuurde tekste via sosiale media, soos @
benjaminhenretig en unicef, maar meestal sonder enige
verwysing.
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Veiligheidsnette
vir emosionele
oorlewing
Deur Jaai du Plessis

In hierdie baie vreemde tyd van afsondering kan mens ‘n wye verskeidenheid
van emosies almal gelyktydig belewe: Jy kan verward voel oor wat aangaan,
vreesbevange oor dinge wat gebeur of dalk nog kán gebeur, teleurgesteld dat
jou lewensplanne omver gewerp is (selfs al besef jy daar is mense wat slegter af
is as jy), maar terselfdertyd dankbaar dat jy lewe en nog gesond is en bevoorreg
voel oor die posisie waarin jy jou bevind.
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Na die aanvanklike verbasing en ongeloof begin mens wonder:

Maar wat van al my beplanning?
Hier moet ons probeer rus vind in die wete dat God se planne altyd
beter uitwerk as ons eie. Dink maar aan Paulus in die tronk, en hoeveel
beter God se planne dáárdeur uitgewerk het as deur dit wat Paulus self dit
sou kon (of wóú!) reël.

Maar ek gaan niks gedoen kry nie!

Dit mag dalk deel van die doel van hierdie wêreldwye krisis wees: ons
weet goed hoe om dinge aan die gang en die beweeg te hou. Maar voel ons
ooit tevrede?
Hier het ons nou toestemming gekry om tot stilstand te kom. Ons
dagboeke is vír ons leeggemaak. Ons afsprake is vír ons gekanselleer. Jou
waarde as mens is nie afhanklik van dit wat jy bereik het nie. Al wat jy nou
hoef te doen is om mooi na jouself en die mense om jou om te sien. En
daardeur ‘n stukkie hemel nou reeds op aarde te laat “gebeur”.

Maar wat beteken dit alles?

Ek dink dit beteken dat ons moet besef ons kan nie alles beheer nie.
Nét God kan. Ons moet dalk weer besef ons moet meer op Hom vertrou.
Dit kan ook beteken dat ons as Christene die geleentheid kry om ‘n lig in
hierdie donker wêreld te wees.

Maar wat moet ons doen as ons nie ons
huise mag verlaat nie?

Rus! Is jy so gewoond daaraan om so besig en oorlaai te wees dat jy nie
weet hoe om ‘n ruskansie van jou vinnige tempo en oorvol program te
benut nie?
Bedaar. Bid. Word stil en spandeer tyd met jou Skepper. Wees lief vir die
mense naby jou.

Maar is ek regtig veronderstel om saam met my
kinders elke dag heeldag by die huis te wees?

Ja! En dit kan selfs lekker wees! Hierdie tyd saam met mekaar is ‘n baie
skaars en unieke geskenk. Die gejaag van elke dag het tot stilstand gekom.
Speel speletjies. Bak koekies. Doen projekte waarvoor daar nooit tyd is
nie. Leer die kinders van tegemoetkomendheid en genade. Leer hulle om
staande te bly onder omstandighede. En lei hulle na die Here toe.

Maar moet ek nie meer voorrade in die hande probeer
kry nie?

Dit is goed om voorsorg te tref en so gereed as moontlik te wees vir
die onbekende. Maar kom naderhand tot bedaring en plaas ander se
behoeftes voor jou eie. As jy iemand sien wat hulp nodig het, help. Gee
van jou voorrade vir ander wat nie het nie (maak ook net baie seker dat
jy hier die regte kanale volg en help sonder om ander se gesondheid te
bedreig. As gelowiges moet ons ook in die afsondering en respek vir lewe
‘n voorbeeld stel).
Onthou dat die Here nog altyd na jou omgesien het. Bewys daardie
selfde guns so goed as wat jy kan aan iemand anders. Hulp sonder
aanraking kan ook ‘n bedrag wees wat jy oorbetaal in iemand se rekening
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Deur Jaai d
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vir medisyne of voorrade, of dalk in sy/haar se apteekrekening as ‘n
krediet. Of verras iemand wat jy weet se selfoongeld klaar is met data
om noodsaaklike kommunikasie aan die gang te hou.

Maar alles en almal is so negatief. Hoe kry en hou ek
myself positief?

Let mooi op hoe jy met jouself praat en luister hoe jy dinge formuleer.
‘n Paar kreatiewe her-bewoordings kan die wêreld se verskil maak aan
hoe jy oor dinge voel. Dink aan iets soos:
~ “Kwarantyn vir selfbeskerming vanweë vrees” teenoor “Kwarantyn
ter wille van die gemeenskap se gesondheid”;
~ “Skuilplek vir verveelde kinders/kleuters” teenoor “Tuiste vir
Inwonende kunstenaars”;
~ “Sosiale afstand” teenoor “Fisieke afstand”;
~ “Isolasie en eensaamheid” teenoor “Samehorigheid en
afsondering”;
~ “Ekonomiese ineenstorting” teenoor “Ekologiese hernuwing”

Maar hoekom gebeur al hierdie vreemde dinge?

Miskien moet ons aandag weer gefokus raak op God, en die feit dat Hy
in beheer is. Dalk bring Hy ons as gesinne en families weer bymekaar.
Dalk leer Hy ons van geduld en deursettingsvermoë. Dalk leer Hy ons
weer wat ons doel en prioriteite in die lewe moet wees. Nou is dalk die
tyd om die kinders te leer waaroor die lewe werklik gaan.

Maar ek weet nie wie om te glo nie.

Sif al die nuus en kwasi-raad en volg die owerheidsweë se gesondheidsinligting. Vermy fopnuus en allerhande boererate.
Glo in God. Sy weë is nie ons weë nie, maar Hy weet hoe die dinge
gaan verloop. Hy hou nie noodwendig van wat ons hier op aarde
aanvang nie, maar Hy kan dit so bestuur dat dit uiteindelik ten beste
uitwerk. Bekommernis as sodanig gaan geen positiewe bydrae lewer
nie.

Maar ek is bang!

“Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle baie bang
geword” (1 Sam. 17:11).
Of dit nou Goliat die reus, of Covid-19 se kleine virussie is wat ‘n
reus geword het, daar ís gevaarlike reuse wat daagliks aanvalle op ons
probeer uitvoer. Watter reus ook al die oorsaak van jou vrees is, die
oplossing lê in geloof.
In Jesaja 43 word Israel opgeroep om nie bang te wees nie. Die
moedelose ballinge word sterk onder die indruk gebring van God se
liefde vir hulle. Hulle hoef nie bang te wees nie want die God wat hulle
geskep het, is ook die God wat by hulle is. Daarom hoef hulle nie die
water en vuur waardeur hulle moet gaan, te vrees nie. Die Redder
van Israel is die God wat die wêreldgeskiedenis beheer (Die Bybel in
Praktyk, p. 1023-1024). Daarom hoef ons ook nie die “water” en “vuur”
waardeur óns gaan, te vrees nie.
Onsekere tye bring ware sekerheid: God is in beheer. Laat ons tot
rus kom en saam met Jesus bid: “Nogtans nie my wil nie, maar u wil”.
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Ons kuier by
Die Gereformeerde
Kerk Strand
Deur Tanya Zwemstra en Sanet Grönum

Die Gereformeerde Kerk Strand is die sewende jongste van die 20 gemeentes in die GKSA se
Klassis Boland, wat die hele Wes-Kaap en aanliggende dele van die Noord-Kaap se westelike
uithoeke beslaan. Die eerste Gereformeerde lidmate wat in 1960 in die Strand kom vestig
het was Hein en Maxie Hamersma, maar die lidmate het met die tyd in Gordonsbaai en
Somerset-Wes aangegroei. Eers is hierdie lidmate bedien uit Kaapstad – tot en met 1967 toe
Die GK Stellenbosch gestig is en hulle deur Stellenbosch en Belville bedien is.
In 1978 het die plaaslike wyke afgestig as Die GK Strand en eie eredienste begin hou. Op
17 Februarie 1980 het die gemeente besluit om haar eie kerk op te rig wat op 29 November
daardie jaar in gebruik geneem is
(Bron: https://af.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_kerk_Strand)
Vroue van die GK Strand
In die digitale era wat ons leef, en in ‘n
lewe waar dinge daagliks verander, het
ons as vroue van Die Gereformeerde
Kerk Strand ook ons denkwyse vernuwe. Ons vroue hou min of meer
elke maand ‘n byeenkoms en ons kan
werklik getuig dat heerlike, geseënde
en sinvolle byeenkomste plaasvind. Die
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idee is dat daar ‘n verkeidenheid vanbyeenkomste is, naamlik uitreik-aksies,
fondsinsamelings en kuier-aksies vir
die vroue van die gemeente of soms
vir die gemeente as geheel. Daar is
iets vir almal.
Tydens die jaarlikse beplanning, kies
ons vir elke aksie ‘n ander vrou in
die gemeente om die byeenkoms te

koördineerder en sy kry self vir haar
helpers om saam met haar werk. Só
word ons dan liggaam van Christus in
aksie! Elke vrou in die gemeente kan
dan diensbaar wees waar die Here
haar roep om haar gawes uit te leef.
Ons gebruik ook ‘n Whatsapp-groep
om skielike, nodige versoeke te rig, en
reëlings deur te gee. Ons rig ons harte

LEEFDINGE: GEMEENTE-MOSAÏEK
maandeliks in gebed, deur elkeen
apart, maar saam in gees te bid vir
‘n bepaalde onderwerp tydens die
maand.

leentheid om die gemeenskap te dien.
Wat ‘n voorreg om Christusliefde te
kan uitleef en te deel met die gemeenskappe om ons.

Ons begin gewoonlik die jaar met ‘n
pragtige vroue oggend met keurig
gedekte tafels, rangskikkings, heerlike
eetgoed en vermaak vanuit die gemeente. Dit skep kosbare tyd om vakansie-ervarings te kan deel en saam
te kan beplan vir die jaar wat voorlê. In
2019 het ons so ‘n aksie gehad… en in
2020 het ons weereens afgeskop met
so ‘n pragtige oggend...

In 2019 op Valentynsdag, waartydens
heelwat bejaardes eensaam voel, het
ons gaan kuier by ‘n nabygeleë aftreeoord, vir ‘n Valentynsdagtee – die
tafels was mooi gedek, en behalwe vir
die lekker gesels en gelag, is bejaardes
bederf met geskenkies en vermaak
– alles met gawes uit ons gemeente.
Ons het ook lekker jolig saam met die
bejaardes bekende Afrikaanse liedjies
gesing.

2019 SE AKSIES:
Kreatiewe oggend
Tydens hierdie aksie kon elke vrou
haar kreatiwiteit uitleef (of beproef).
Elke suster het met ‘n selfgemaakte
string krale en oorkrabbertjies huis toe
gegaan. Dit was heerlik om onder leiding van een van ons eie lidmate hierdie kunswerke te skep.

Vasvra-aand
Vir die gemeente as geheel was daar
ook ‘n Vasvra-aand wat gevul was
met pret en samehorigheid onder die
lidmate.

Uitreik-aksies
Hierdie aksies word gewoonlik oor ons
pad gebring deur vroue wat betrokke
is in die gemeenskap, en wat ‘n oog
het vir die nood van ons medemens,
en ‘n hart om met liefde te wil dien.
Hul skep ook vir medelidmate die ge-

Verder is ‘n Moedersdagtee gereël
(in samewerking met ander plaaslike
kerke), vir die mammas in ‘n nabygeleë,
minderbevoorregte area. Die plaaslike
kinders het konsert gehou – hoe trots
was elke mamma. Ons het individueel
saam met elke mamma gekuier, met ‘n
gewillige oor geluister na hul uitdagings en seëninge, en saam gebid dat
die Here hul hande sal sterk maak en
hul kinders bewaar.
Op ‘n heerlike lente-oggend, het lidmate, gewapen met braaitange, plastieksakke en handskoene, dit aangedurf om ons strand te help opruim.
Met die hulp van ywerige en brawe
lidmate, is die rommel gesorteer en
gestuur vir navorsing. Dit was opmerklik dat die klein dingetjies, soos suigstokkies in groot hoeveelhede opgetel
is, en dus tog ‘n groot impak het. Net

so ook kan die klein dingetjies wat ons
vir mekaar doen, ‘n groot impak hê.
Die laaste aksie van 2019 was om
saam met ons buurgemeente op die
Kaapse Vlakte erediens te hou, en tot
lof van die Here te sing, en saam te
kuier. Die gebeurtenis herinner ons om
ook in ons gebede aan mekaar te
dink. Ons gemeente het klere, skoene
en rekenaars ingesamel vir die plaaslike gemeenskap, en verder het hul ons
bederf met egte tuisgebakte koesisters.
Kosprojek: Volgens Deut. 15:11 “Daar
sal altyd armes in jou land wees, en
daarom het ek jou beveel om vrygewig
te wees teenoor jou mede-Israeliet
wat in nood is en arm is”. Dié dat ons
susters maandeliks kos kook en verpak
in ons kerkkombuis. Die resep verander
elke maand, en vir die ontvanger bly
dit ‘n verrassing. Die doel is om dit vir
die werkers uit te deel wat gewillig is
om te werk, en op hul bepaalde plekke
staan en wag vir werk, maar wie daardie aand dalk met leë hande sou moet
huis toe gaan.

Fondsinsameling
Vir fondsinsamelings hou ons kosverkopings, koekverkopings en bak
koeksisters.
Die mooiste deel van al ons fondsinsamelingsprojekte is dat die saamhard-werk lidmate die geleentheid
bied om mekaar nóg beter te leer ken.
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Thaihoender,
murgpampoentjiegereg en mielieslaai
Deur Ronel Britz
Hierdie is vir my 'n onbekende gereg, maar my skoonseun bring die bestanddele aan en vra
ek moet vir ons 'n Thai-hoendergereg maak. Ek moet maar my eie stempel daarop afdruk
want daar is geen resep nie.
Sjoe! Maar ja ek hou van 'n uitdaging en hier is my resep. Ek hou daarvan om te eksperimenteer en my kinders en kleinkinders word my proefkonyne… of sal ons eerder sê
“proe”-konyne? Ek gee ook sommer resepte vir 'n heerlike murgpampoentjiegereg en 'n
mielieslaai wat toe heel goed afgegaan het saam met die Thaise hoender.

Thai hoender

Murgpampoentjiegereg

Mielieslaai

Bestanddele:

Bestanddele:

Bestanddele:

2 uie (gekerf)

1 pakkie murgpampoentjies

Varkvet of olie

1 uie fyn gekerf

4 mielies in ringetjies
gesny.

15 ml kerriepoeier

Klein bietjie varkvet of olie

1 bottel Griekse slaaisous

4 ontbeende hoenderborsies (in blokkies
gesny)

10 ml kerriepoeier

Sout en peper na smaak.

½ pakkie tamatiepuree (die een met knoffel)

Metode:

1 aartappel (in blokkies gesny)

4 ryp tamaties

20 ml pietersielie

Sout en peper na smaak

1 bottel Korma

5 ml braaispeserye

1. Kook mielies tot gaar.
Pak in slaaibak en
voeg slaaisous oor.

10 ml braaispeserye

Metode:

Sout en peper na smaak

1. Was en sny die murgpampoentjies in
wieletjies. Stoom tot net gaar.

50 ml room
1 klein blikkie klapperroom
Metode:
1. Braai uie in bietjie olie/varkvet, voeg
kerriepoeier by en dan die hoender en
aartappels.
2. Kook tot aartappels sag is.
3. Voeg heel laaste die speserye, klapperroom en room by.
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2. Braai uie in olie/varkvet, voeg kerriepoeier
en tamatiepuree by en dan die tamaties
wat opgesny is. Voeg ook die sout en
peper en speserye by. Kook tot gaar.
3. Voeg by die murgpampoentjies.

2. Plaas vir 'n tydjie in
yskas voor opdiening.

Lees in JUNIE 2020:
Hou vas aan die hoop!

GEMEENTEDAGBOEK
Hierdie is ‘n GRATIS DIENS wat ons aan
al die gemeentes bied. Laat weet ons
gerus wat in julle gemeentes aangaan,
so kan gelowiges mekaar ook onderling
ondersteun.
Vir ons volgende uitgawe kan gemeentes
hulle aksies wat hulle vir Juniemaand of
later beplan, voor Maandag, 20 April 2020
aanstuur na: cobiesteyn@live.com.
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hartskatte
BRIEWE

DEUR JO VAN ROOYEN

Christus
bestyg
die troon

Nou die middag, terwyl die boontjies op die stoof lustig staan en
verbrand, sit ek op my ou houttroontjie, diep versteek in my tuin
en verkyk my aan die bollende
wolke bokant my. Dit was so half
of die wolke nie kon besluit of hulle oop of toe moet trek nie.

Toe sien ek daar in die weste, so deur 'n skeur in die wolke, skyn die son se strale in wasige, goue bane
grond toe. Dit lyk so of daar vir 'n kort tydjie 'n verbinding is tussen die hemel en die aarde. Dit was so
mooi, toe sê hierdie deurmekaar kop vir my: “Dit is seker hoe dit moes gelyk het toe Christus opgevaar
het, net meer glansend en glorieryk”. In verwondering moes die dissipels daardie dag sien hoe Hy in die
wolk wegraak. Hulle het bly kyk en kyk tot twee engele, twee mans in wit klere, vra waarom hulle so na die
hemel staar. Toe weet hulle: Hy, hulle Christus, is terug na die Vaderhuis vanwaar Hy gekom het. Hy het sy
heilige troon, die troon van God Drie-enig bestyg.
Op 'n tyd wat net Hy ken, sal Hy sy kinders kom haal na 'n ewige lewe. Dan sal ons voor sy troon staan en
sal ons sy ware Goddelikheid aanskou. Ons is daarvan verseker omdat ons genadige God sy Seun gestuur
het om ons vry te spreek van ons sonde. Toe Johannes vir Jesus gedoop het, het God verklaar: “Jy is My
geliefde Seun. Oor jou verheug ek my” (Luk 3:22). Slegs die volmaakte Seun van God kon hierdie groot
werk van sy Vader kom doen.
Christus het mens geword… as sondelose mens, moes Hy die duiwel se versoekinge beleef en oorwin. Hy
was op aarde geliefd, gehaat, verraai en verloën, moes die lyding van die hel aan die kruis verduur, selfs
Godverlatenheid ervaar. Toe Hy gesterf en opgestaan het, het Hy Satan, die sonde en die ewige dood vir
ons oorwin. Hy het versoening tussen mens en God gebring. So het Hy die werk van die Vader volbring.
Sy tyd op aarde, sy versoeningswerk hier, was daarmee afgehandel, voltooi.
Hy is in die wolk opgeneem en het weer sy heilige troon bestyg. Hy het weer sy plek, sy heilige troon in die
Vaderhuis, ingeneem. Toe die wolk Hom weggeneem het, het die Gees gebly. Christus het nie sy kinders
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weerloos agtergelaat nie. Deur sy
Heilige Gees steun God almagtig
ons: Hy is by ons wanneer ons
bang is vir hierdie onbekende,
deurmekaar Covid-19-omstandighede; trouens Hy sterk ons
swak wankelende treë in elke
situasie. Ook wanneer ons stry
teen die sonde. Die Seun het weer
sy troon bestyg. Hy het ons plek
gaan voorberei.
Wanneer sy tyd reg is, sal Hy weer
sy troon verlaat om weer op die
wolke te verskyn om die skape
van die bokke te skei en sy kudde
te versamel. Dan eers sal ons oë
die wondertroon van die Vader
aanskou omdat ons dan, reingewas deur die bloed van die Seun,
die ewige lewe sal ontvang.
’n Verstandelik geremde lidmaat
van ons gemeente het in groot
erns vir my vertel van 'n man
wat in die hospitaal dood is. Hy
het wakker geword en terwyl hy
skynbaar dood was, het hy vir
God op sy troon gesien. Volgens
hom dra God 'n vreeslike mooi
goue kroon en daar skyn 'n helder
lig oor Hom. “Dit is baie, baie
mooi in die hemel” sê hierdie
vrou met geloofsoortuiging wat
net uit 'n hart kan kom waarin die
Heilige Gees werk.
Met oë wat in 'n spieël kyk… hoe
kan ek met haar stry?
Ons wat nou in Hom glo, het
nou reeds deel aan die ewige lewe:
“Tetelestai. Dit is volbring!”

DIE MENSE IN DIE TYD
VAN DIE BYBEL

Die “Mall” DEUR JAAI DU PLESSIS

Argeologie is die wetenskap wat ons help om (onder andere) agter te
kom hoe die stede van die ou tyd gelyk het, wat die mense geëet het en
wat hulle as klere gedra het. Opgrawings word sistematies gedoen en uit
dit wat opgegrawe word leer ons baie oor hoe die mense destyds geleef
het.
Ons kan ‘n idee kry hoe stede uitgelê is, waar die markplein was, en
hoe die winkels in die “mall” gelyk het. Die markplein van Korinte was
omsoom met winkeltjies. Dit was klein, reghoekige kamertjies wat
dikwels ‘n breë stoep (soms met ‘n dak op soos ‘n pilaargang) voor
hulle gehad het waar die verkopers hulle ware kon uitstal. In hierdie
winkeltjies is daar tegelyk gewerk en verkoop. As Paulus sê dat hy vir sy
eie lewensonderhoud werk (1 Kor. 9:11-12, 18-19) beteken dit waarskynlik
dat hy eerder in die rumoer en gemaal van die kliënte in die “mall” werk,
as alleen eenkant in ‘n fabriek. Hy het waarskynlik met leer gewerk en
kon maklik daar tussen die mense gesit en met hulle oor die evangelie
gepraat het.
As ’n mens by die winkeltjie uitkyk oor die markplein van Korinte, sien jy
verskeie “godsdienstige plekke”, waaronder tempels. As jy na die tempel
op die hoogte by Korinte stap, kom jy agter dat die vrugbaarheidsgodin,
Afrodite, daar aanbid is en dat daar baie tempelprostitute moes gewees
het. Dan dink 'n mens aan die probleem met onsedelikheid wat Paulus in
die gemeente daar gehad het (1 Kor. 5).
Daar was duidelik baie diere in die tempel geoffer. Teen die helling onder
die tempel was daar blykbaar restaurante waar die vleis wat geoffer is,
verkoop is. Dele van die offervleis is as “betaling” aan die priesters gegee
en hulle het dit weer verkoop – waarskynlik ook in die restaurante by die
tempel. As jy jou werkspartytjie by een van daardie restaurante gehou
het (daar was baie werkspartytjies van die verskillende gildes in die ou
tyd), het jy met die probleem van offervleis gesit. Dit is presies waaroor
Paulus in 1 Kor. 8 skryf.
So help die argeologie ons om die prentjie van wat destyds gebeur het,
helderder te sien.
Bron: Van der Watt, Jan (Red.) 2003. Die Bybel A-Z. Vereeniging: CUM:
p. 52-55.
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Mei 2020 ~ Saamgestel deur COBIE STEYN
Jesus en die dissipels is na die Olyfberg, en nadat Jesus vir laas met hulle gepraat het, groet Hy hulle
en terwyl Hy hulle seën, vaar Hy weg, die hemel in.
Dit is egter nie ’n blote plekverwisseling, ’n ruimtevaart 2000 jaar gelede nie – Hy gaan as’t ware oor
in ‘n ander dimensie: dié van God se heerlike Koninkryk waar daar geen sonde en geen gebrek en geen
onvolkomenheid is nie – Tjaart van der Walt.
Daar is geen duimbreedte van hierdie
aarde nie of Christus sê daarvan: “Dit
is Myne!” – Abraham Kuyper.

Die enigste ware oorwinning is die
oorwinning van Lig oor duisternis –
Maretha Maartens.

Dit is ouers se taak om ’n vreugdevolle,
onsterflike toekomsverwagting aan
verbondskinders oor te dra en dit by
hulle in te skerp dat die tyding van die
finale koms van ons Koning van geslag
tot geslag oorgedra moet word – Maretha Maartens.

Die Here is groot. Hy is die Koning
van al die Nasies. Waar Hy is, dáár is
vreugde – Jaap Helberg.

Ten spyte van die groot mag waarmee
die Satan al sy “gevangenes” merk,
is ek veilig. Christus het my naam in
die boek van die lewe opgeskryf –
Stephan Joubert.
Ek weet my Verlosser leef! Watter
vreugde gee dié geseënde sekerheid
aan my! Hy wat eens dood was, leef;
Hy leef – o, Hy leef, my Ewige Heer en
Koning! – Samuel Medley.
Jesus Christus beheer die geskiedenis
en Hy staan ook self in vir jou toegang
tot sy ewige koninkryk – Johan van
Schalkwyk.
Die teenwoordigheid van God strek
van oneindigheid tot oneindigheid, die
lig waarin Hy woon, is ontoeganklik;
sy bestaan is die enigste sekerheid. Sy
heiligheid is ondraaglik, sy majesteit
is onbeskryflik, sy ryk sonder begin of
einde, sy heerskappy onbetwisbaar –
en ons ken Hom, want ons leef in Hom
en Hy woon in ons – Matthew Henry.
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Christus is die eerste en die laaste. Hy
beskik oor al die mag in die hemel en
op die aarde – Stephan Joubert.
Die kruis van Golgota is die teken van
die oorwinning oor Satan en sy bose
magte. Christus het met sy sterwe
aan die kruis ons sonde en ons skuld
op Hom geneem. Hy het in ons plek
die straf gedra sodat ons deur Hom
vergifnis en verlossing kon ontvang –
Dirkie van der Spuy.
Ons oorwinning oor Satan lê nie in
onsself nie, maar in Jesus! As jy in alles
wat jy doen naby die Oorwinnaar bly,
sal jy ook die oorwinning smaak – Jan
van der Watt.
Openbaar onwrikbare moed. God
is magtiger as Satan. Ons is aan die
wenkant – John Chapman.
Christus verander die sononderpad
in ’n stralende en helder dagbreek –
Clemens van Alexandrië.
God het in Jesus Christus geopenbaar dat Hy almagtig is en dat Hy
persoonlik en beskermend by sy volk
teenwoordig is. Jesus Christus het

die magte van die dood en verderf
gebreek en het boonop vir ons sondes
betaal. Daarom kan ons altyd verseker
wees van sy beskermende teenwoordigheid. Hy het vir ons uit die dood
opgestaan; in Hom is God by ons
teenwoordig – Jaap Helberg.
Christus is die sleutel tot die geskiedenis van die wêreld. Alles harmoniseer nie alleen met sy triomftog nie,
maar alles is daaraan onderworpe –
Johannes von Müller.
Die Seun is die beeld van die onsigbare God. Alles wat die Vader s’n is,
word verheerlik wanneer Christus se
majesteit aan ons geopenbaar word –
Ambrosius.
’n Nuwe mens, ’n nuwe lied en in die
Nuwe Testament behoort almal aan
dieselfde koninkryk – Augustinus van
Hippo.
God is Koning… met die hemelvaart
van Jesus Christus het Hy Hom as
Koning van die ganse heelal betoon.
Met die wederkoms van Christus sal
Hy die hele aarde na sy koninklike
regterstoel toe roep. Alle gelowiges
sal Hom prys. Hy is bo almal verhewe.
Voor Hom jubel ons. Hy is die HERE,
die Allerhoogste, die Groot Koning oor
die hele aarde – Jaap Helberg.

