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Koninkrykstyd

uit die

Pastorie

Ek stap die dag by die hardewarewinkel in en die man agter die
toonbank is baie oud. Dit lyk of hy omtrent iets in die tagtig moet wees
en ek vra hom toe, met iets in gedagte. Hy sê hy is 83 en ek sê hom ek
is 61 en vol pyne. Hy praat Engels, maar het net soveel pyne soos ek, of
hy nou Engels is of nie.
Ek het die vorige dag ‘n video op my foon ontvang van twee mans
wat op “America’s Got Talent” se vertoning ‘n toertjie uitgehaal het
wat my stom laat staan het. Dit is ‘n man van 65 jaar oud en ‘n man
van 84. Die twee haal toertjies uit en die jonger man tel die ouer een
op en dan staan die ouer een op sy een arm en strek sy liggaam
horisontaal uit daar in die lug, waar almal kan sien hoe sterk sy spiere
nog is.
Op ‘n stadium gaan lê die jonger man op die grond en dan vergeet
die ouer man wat hy moet maak – seker maar ‘n grap, maar dan
staan die ouer man weer op sy een arm op die jonger man se een arm
terwyl die jonger man dan stadig opstaan vanuit die lê-posisie.
Die oom in die winkel is net so verbaas soos ek en merk op dat dit
nogal gedoen wil wees op so ouderdom.
Ek weet ook van jong mans van 25 en 30 wat sterf aan hartaanvalle
en van mense wat fiks is en wat draf en nooit 40 sien nie. Ek wil hiermee
eintlik maar net sê dat ons moet nie die geleentheid laat verby gaan
om te lewe nie. Die Woord sê vir ons doen wat jou hand vind om te
doen en doen alles wat jy doen asof dit vir die Here is. Leef voluit en
moet nie dink môre is nog ‘n dag nie, want dit kan dalk nooit kom nie.
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Moenie bang wees om te lewe nie, want dalk mis jy die hele lewe. As
jy bang is vir seerkry of iets gaan gebeur, kan ek jou amper verseker dat
jy gaan seerkry en teleurgestel word. Ek kan jou verseker dat mense jou
gaan teleurstel en dat jy gaan kwaad word en jy gaan huil en jy gaan
lag en jy gaan skaam wees en jy gaan trots wees en voor op die wa
wees, jy gaan bang wees en jy gaan bly wees. Al hierdie goed is die
lewe. Al hierdie goed maak die lewe die moeite werd.
So maklik kan als van jou af
weggeneem word. So maklik dat
jy die een waarsonder jy nie kan
klaarkom nie, aan die dood
moet afstaan. Jy kan dalk ook
die een wat jy nie van hou nie,
aan die dood afstaan sonder
dat jy jammer gesê het.
Leef versigtig, maar leef asof dit
jou laaste kans is.
Groete,

Ds Christo en Antoinette
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Bid

vir óns mense

‘n Hele klomp mense was siek aan wintersiektes. Ons dra kennis van
hierdie mense:
• Pieter en Anne-Marié de Villiers
• Philip en Lilly van Zyl
• Susan Heystek
• Oom Robbie Rademeyer
• Tannie Antoinette Wandrag
• Suné Swart
• Chris Mojeng (ons terreinwerker)
• Annamarie Matthysen
• Ronél van Vuuren
Daar is ook baie waarvan ons nie weet nie. Bid maar vir almal;
Ds Christo Viljoen het geval by die werk;
Kobus Erasmus sterk aan na sy rugoperasie;
Vincent Mostert (Burrie en Lynette Snyman se skoonseun) het sy
mangels laat uithaal;
Driaan en Antoinette de Villiers (Anne-Marié de Villiers se
susterskinders) was in ‘n motorongeluk;
Enricko Lombard was in die hospitaal;
Oom Robbie Rademeyer het ook ander uitdagings met sy gesondheid;
Anthony Tosen se Pa is ook geopereer;
Joos Austin se Ma was in die hospitaal;
Na net vier maande wat Oom Blackie Swart oorlede is, het ons ook vir
Tannie Baby verloor. Bid ook vir haar kinders en ander geliefdes. Ons is
saam hartseer;
Hou mense met pyn, hartseer en ander uitdagings voortdurend in ons
gebede;
Bid dat God ons gemeente sal seën en versterk, en ook dat Hy ons
eiendom sal beskerm
4

‘n jaar ouer!
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Koninkrykstyd
In Koninkrykstyd word ons daaraan herinner dat ons wortels diep in God geanker
is. God maak ons optrede deel van die koms van die koninkryk.
Met Koninkrykstyd dink ons oor die sigbaarheid van die heerskappy van die drieenige God (Skepper, Verlosser en Trooster) in elke faset van die lewe. Ons word
herinner aan die roeping om die gawes wat ons tydens die feeste (Paasfees en
Pinkster) gevier het, in die alledaagse lewe uit te leef. Deur ons optrede moet die
koms van God se koninkryk sigbaar gemaak word deur ons betrokkenheid by die
liggaamlike, geestelike en emosionele nood in die wêreld.
Koninkrykstyd herinner ons telkens aan die eenheid en interaksie tussen wat ons
bely en hoe ons leef.
Dit gaan oor hoe ons – deur wat ons doen – deelneem aan die koms van God se
koninkryk. Ons maak God se liefde en ontferming op verskillende maniere
teenoor verskillende mense sigbaar.
Hierdie koninkryk is nog aan die kom. God self sorg vir die uiteindelike en finale
koms daarvan met die koms van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde.
(Uit: Woord en Fees 2018-2019.)
Koninkrykstyd is die periode tussen Pinkster en Advent. Ons fokus ook op hoe ons
as kerk kan groei in Christus. Dus is die liturgiese kleur vir Koninkrykstyd groen.
Die gebruiklike simbole vir Koninkrykstyd is ‘n boot wat ‘n kruis dra, asook die
Christogram (Chi Rho), of labarum.
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Sondag

21 Julie 2019
18:00

Aanddiens

Gaan Groen!
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Uit:
Die Stem Agter Jou
(Solly Ozrovech) 2002
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Israeliete neem goue kalf feestelik
in ontvangs
SINAIBERG. – Die Israelitiese leier Aäron het vanoggend hier aangekondig dat daar
môre ’n fees vir die Here gehou sal word. Hy het dié aankondiging gedoen by die
onthulling van ’n beeld van ’n bulkalf wat hy op versoek van die volk gemaak het.

Die beeld van suiwer goud is ’n meesterstuk van vakmanskap. Die goud kom van
duisende goue oorringe wat die volk gegee het sodat Aäron dit kon opsmelt om die
kalf mee te maak. By die onthulling van die beeld het Aäron sy volksgenote bedank vir
die ruimhartige wyse waarop almal bygedra het om die kalf ’n werklikheid te maak.
Die gedagte aan die beeld het ’n tyd gelede ontstaan toe die volk onrustig begin word
het omdat hulle leier Moses, ’n jonger broer van Aäron, spoorloos verdwyn het. Hy het
bykans sewe weke gelede die berg Sinai uitgeklim en in die wolke wat oor die berg
gehang het, ingestap om hulle God te ontmoet. Sedertdien is hy nog nie weer gesien
nie, en die vermoede bestaan dat hy in die berg omgekom het. Daar was juis in die tyd
dat hy verdwyn het ’n hewige aardbewing en swaar donderweer op die berg.
Moses was die man deur wie God die volk uit Egipte gelei het. Met sy verdwyning is
hulle nou herderloos, en die volk het aangedring op iets om hulle te verseker dat die
God van Moses nog steeds by hulle is. Dit het Aäron laat besluit om die bulkalf te
maak. Die kalf, het hy ons korrespondent verseker, is nie ’n nuwe god nie. Dit is net ’n
rydier vir hulle God Jahwe wat hulle uit Egipte verlos het. “As ons die beeld sien, weet
ons God is by ons, want Hy ry op die kalf saam met ons deur die woestyn. Daarom
gaan ons more feesvier ter ere van die Here.”
Oor sy kunstige vakmanskap is die man agter die beeld baie beskeie. Hy het sy
prestasie afgemaak as ’n nietigheid. “Ek het maar net die goud in die vuur gegooi, en
toe het die bulkalf as ‘t ware vanself daaruit gekom,” het Aäron gesê.
Lees hiervan in Eks. 32.
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1 KONINGS 19:1-18
God klink anders as wat
jy dink
Lees 1 Konings 19:1-18
Miskien was jy ook al daar waar Elia in ons Skrifgedeelte is: terneergedruk, moeg, moedeloos.
Al wat jy wil doen, is om jou kop toe te trek en te wens almal wil jou uitlos. Of nog erger: jy wens jy
was dood.
Dit kan met enige iemand gebeur, en dit kom oor jou op ’n tyd dat jy dit die heel minste verwag.
As ons net twee hoofstukke terugblaai, sal ons ’n heel ander Elia daar aantref. In hoofstuk 17 sê
hy vir die goddelose koning Agab dat dit nie weer sal reën nie, behalwe as hy so sê. Dan gaan
kruip hy weg by die Kritspruit, waar die Here vir hom gesorg het en die kraaie vir hom kos gebring
het. En toe die spruit ook opdroog vanweë die droogte, gaan hy na Sarfat en gaan bly by ’n
weduwee, en op sy woord het haar olie en meel nie opgeraak nie. En toe, in hoofstuk 18, vat hy
man-alleen al Isebel se 450 Baälpriesters en 400 Asjera-priesters aan, en kom hy teen hulle te
staan op die berg Karmel. Julle ken sekerlik die verhaal van die offer wat die Here met vuur
verteer het op sy gebed, en dan roep die hele volk uit: “Die Here is God! Die Here is God!”
Daardie dag is al die afgodspriesters gedood, en toe het Elia gebid, en die Here het reën gestuur.
Ons lees in die laaste vers van hoofstuk 18: “Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en
hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uit gehardloop tot waar die pad uitdraai na Jisreël
toe.”
Hoofstuk 19 begin waar koning Isebel vir Elia laat weet dat sy doodsvonnis klaar gevel is. En
dan is dit asof Elia net nie meer krag het om aan te gaan nie. Hy vlug ver suid, tot anderkant
Berseba, en gaan sit onder ’n besembos en wens hy was dood. Hy sê vir die Here (19:4): “Nou is
dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie.”
Maar die Here is nog nie klaar met Elia nie, en stuur ’n engel om Elia wakker te maak en kos te
gee. Toe het Elia verder suid geloop, tot by die berg Horeb in die Sinaï-woestyn, waar die Here
aan Moses ook verskyn het.
Ons lees nie hoekom Elia juis soontoe gegaan het nie. Dalk het die Here hom soontoe gestuur,
of dalk het Elia soontoe gegaan in die hoop dat hy ook, soos Moses, vir God kan sien (vgl Eks 33),
want ons lees in vs 9 dat hy in die grot ingegaan het, klaarblyklik ’n verwysing na die grot waarin
Moses was toe God aan hom verskyn het.
En daar, by die grot, vra die Here hom wat hy daar maak. Hoekom is hy daar, ver weg van
Israel, waar die Here hom wil gebruik? Elia se antwoord (19:10) is nogal insiggewend. “Ek het my
met hart en siel gewy aan u Saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U
verbreek ... Net ek alleen het oorgebly ...” Eintlik kom dit daarop neer dat hy homself sit en jammer
kry.
Hoe antwoord die Here hierdie lewensmoeë profeet van Hom? Hy antwoord hom met ’n
verskyning. Hy sê (19:11): “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here. Ek wil
verbygaan.”
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Die Here wil vir Elia nuwe moed en krag gee. Hoe lyk die God wat vir Elia uit die diepste dale
van ellende optel?
• Terwyl Elia daar staan, kom daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend ruk en die rotse
voor die Here breek. Elia het sekerlik gedink, ja, dís wat ek nodig het: die krag van God se
Gees wat soos ’n wind deur my lewe waai! Maar in die wind was die Here nie.
Toe kom daar ’n aardbewing, soos destyds toe God aan die volk by Sinaï verskyn het. Elia
het dalk gehoop God laat die aarde ruk en bewe sodat die mense tot geloof geskud kan word,
maar in die aardbewing was die Here ook nie.
• Toe kom daar ’n vuur wat brand en alles voor hom verteer. Elia het sekerlik gehoop God se
vuur sal sy vyande verbrand soos destyds met Sodom en Gomorra gebeur het. Maar in die
vuur was die Here ook nie.
• Dit was eers in die fluistering van die windstilte wat Elia iets van God se teenwoordigheid
aangevoel het. Nie in die opspraakwekkende, die ontsagwekkende, die vreesaanjaende dinge
nie. In die ligte aandbriesie.
Ons het almal ’n behoefte daaraan om God te beleef; iets van sy heilige teenwoordigheid te
ervaar. Elia was nie anders as ons nie. En tog was dit nie in die buitengewone wat hy God se
teenwoordigheid aangevoel het nie. Dit was eintlik eers toe daar niks buitengewoon was nie, dat
Elia iets van God beleef het.
Ek wonder of ons nie dikwels ’n ervaring van godverlatenheid het omdat ons op verkeerde
tekens wag nie; omdat ons God se stem op verkeerde plekke soek, in die buitengewone, in die
opspraakwekkende. God kán natuurlik op sulke maniere ook praat, maar dikwels klink Hy
heeltemal anders as wat ons dink, sien ons Hom nie in wondergenesings en massa-bekerings nie,
maar daar waar twee of drie in sy Naam saam is; sien ons Hom in die glimlag van ’n kind; sien ons
Hom in die skoonheid van ’n sonsondergang; hoor ons Hom in die trooswoorde van iemand wat
omgee; hoor ons Hom in sy Woord.
Natuurlik moet ons dit ook nie miskyk nie, dat Elia God eers gehoor het toe dit stil geword het: ’n
fluistering in die windstilte. In die geharwar van ons besige lewens gaan ons God moeilik hoor,
want ons besigwees maak dat daar te veel geraas is. Jy móét tyd maak om stil te word in God se
teenwoordigheid as jy Hom goed wil hoor.
God klink anders as wat ons dikwels dink. Ook in sy spreke klink Hy anders as wat ons sou
verwag. Want as die Here met sy lewensmoeë profeet praat, wat sê Hy vir hom? “Toemaar, arme
Elia! Ek verstaan jou depressie. Hier is vir jou ’n gawe aftreepakket, jy kan maar gaan rus.” Dís
sekerlik wat Elia wou hoor, maar dis nie wat God vir hom sê nie. Hoor wat sê Hy: “Draai in jou
spore om ...!”
As ek en jy verwag om God se stem in een of ander magtige verskyning te hoor, sal ons heel
waarskynlik baie lank wag, want dis nie hoe God met ons maak nie. Sy stem klink veral op waar
ons dit nie verwag nie. Daar waar jy stil voor Hom is, of met gespitste ore deur die lewe gaan;
waar jy in biddende afhanklikheid voor Hom leef.
Mag jy die stem van die Here op baie maniere hoor, daar waar jy besig is om vir Hom te lewe!
Jaco Thom
30 Junie 2019
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“DIS ‘N WONDERWERK” SÊ OOM BONUS (93)

Neels Jackson
25 Junie 2019

Self kan hy egter nie meer vreeslik baie
doen nie. “Ek is 93,” sê hy. Hy beweeg
met moeite en woon nie eens meer
Sondae die eredienste by in die NG
gemeente Lynwoodrif waar hy lidmaat is
nie.
Maar waar hy kan, vertel hy mense van
die Audio-Bybel. “Dink aan die
moontlikhede,” sê hy telkens.
Hy dink byvoorbeeld aan soveel pastore
van onafhanklike kerke wat nie self kan
lees nie. Dan gebeur goed soos dat hulle
hulle mense met insekdoder spuit of laat
gras eet of ander vreemde goed laat
doen.
’n Mens moenie hulle probeer bestry nie,
sê oom Bonus. Jy moet met hulle vriende
maak en vir hulle ’n Audio-Bybel gee.
Dan kan hulle dit vir hulle gemeente
speel. Die volume kan verstel, sê oom
Bonus. As jy hom hard stel, is dit goed
genoeg dat klein saaltjie vol mense
daarna kan luister. ’n Mens kan dit deur
oorfone of oor ’n luidspreker speel.
“Sulke kerke het duisende volgelinge.
Dink net watter impak dit kan hê.”
Daar is soveel plekke en soveel
geleenthede waaraan oom Bonus kan
dink. Plekke en geleenthede waar ’n
mens ’n Audio-Bybel kan gee.
“Is dit nie een van die heel beste goed
om te doen nie?” wil hy weet.

Op 93 is oom Bonus Willemse so
opgewonde soos ’n kind.
Hy het ’n jaar of wat gelede die AudioBybel ontdek en kan nie uitgepraat raak
oor die moontlikhede wat dit bied nie.
“Dis ’n wonderwerk, hoor,” verklaar hy.
In sy hart was oom Bonus van vroeg af ’n
evangelis. In sy middel twintigs het hy ’n
twee jaar lange sendingkursus in
Nederland gedoen, maar sy loopbaan
het uiteindelik in die onderwys in swart
gemeenskappe gelê.
Vir hom was dit altyd ’n vraag hoe hy
mense kan kry om Jesus Christus as
saligmaker te aanvaar. Soveel van die
mense in gemeenskappe waar hy gewerk
het, kon nie lees nie. Wat help dit dan om
vir hulle ’n Bybel te gee?
Maar met ’n Audio-Bybel kan hulle luister
hoe iemand die Bybel in perfekte Zoeloe
voorlees. Of Xhosa. Of Ndebele. Of water
taal ook al.
En dit werk eenvoudig. Daar is niks op
die instrument geskryf wat iemand hoef
te lees nie. Net ’n paar simbole wat hulle
moet verstaan. Boonop het dit agterop
’n sonkragpaneeltjie waardeur dit herlaai
kan word. Jy sit hom net ’n uur of wat in
die son, dan kan jy weer ure lank na die
Bybel luister.
Oom Bonus was so opgewonde oor die
Audio-Bybel, dat hulle in hulle aftreeoord in Pretoria ’n fonds gestig het sodat
elke werker ’n Audio-Bybel kry. Sy
enigste ideaal vir die die res van sy lewe,
so verklaar hy, is dat hierdie AudioBybels grond vat en so ver moontlik
versprei word.
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Wat moet ek meer
doen om nader aan
God te kom?
Feitlik alle gelowiges waarmee ek te doen kry, wil graag nader aan die Here
beweeg. Om die waarheid te sê, geld dit van baie mense, kerkvas of soekend.
Mens kan dit dan op verskillende plekke soek: die wisseling van gemeente omdat
die ander gemeente "meer bied"; aankoop van 'n reeks geestelike boeke;
bywoning van 'n kamp wat 'n heerlike geestelike "high" bied. Het jy al oorweeg
dat groei nie noodwendig die verkryging van goed of kennis is nie, maar dalk die
afstaan is van sekere gewoontes of kosbaarhede?
'n Gesin het so paar jaar gelede besluit om een van hulle internet
diensverskaffers te bedank en meer tyd daaraan te spandeer om saam te braai. Al
is dit net pap en wors. Vir die afgetrede hoof uitvoerende beampte van die 'n
groot maatskappy mag dit wees dat hy mag moet afstaan. Eenvoud is nie net nog
'n dissipline wat ek aanleer nie, maar eerder om sekere goed agter te laat. Die
punt is juis om genoeg tyd te hê en min genoeg bekommernisse sodat ons sinvol
tyd saam met God kan spandeer. Toegee: alles in die lewe behoort rondom God
te draai, maar is dit nie tog so dat tyd alleen saam met God onmisbaar is in ons
lewe nie?
Iemand vertel my die ander dag dat sy besonder baie gesukkel het met FOMO
(fear of missing out). Daarom het sy haar vurk tot buig toe vol gelaai. Die
besonderse begaafde dame dien as voorsitter op meer as een kommissie en vlieg
ten minste een keer per jaar ver weg op 'n eksotiese vakansie. Toe raak sy baie siek
en die herstelproses was uitmergelend. Sy het een ding geleer: JOMO (Joy of
missing out). In haar eie gedagtes het sy vrede gemaak met pyn uit haar verlede
en omdat weghardloop nie meer 'n opsie is nie, moet sy sit waar sy sit en vrede en
vreugde vind in dit wat om haar is.
Die Christendom het twee bane in terme van dissiplines: die eerste een laat ons
dikwels kontak maak. Bid saam met ander mense, kerkbywoning saam met ander
mense ensovoorts. Dan kry mens die dissipline baan wat ons laat afstaan:
gevoelens van haat en weerstand. Ook die hardkoppigheid wat my in sommige
situasie wegstoot van mense eerder as nader bring.
Eenvoud, die weggee van goed, gevoelens en gedagtes, maak ruimte vir die
Heilige Gees.
Groete
PEET CROUS, NG Gemeente Lynnwood, 5 Julie 2019
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Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike
antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige
verhoudings sodat jy uit die diepte van jou hart kan
leef.
Mag die Here jou seën met woede oor onreg,
onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy
kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede.
Mag die Here jou seën met trane om te stort vir
mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar
sodat jy ’n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap
kan verander.
En mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om
te glo dat jy ’n verskil kan maak in hierdie wêreld
sodat jy dinge sal doen wat ander mense dink nie
gedoen kan word nie.
– Ou Franciskaanse seënbede
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GEMEENTE-KOMMUNIKASIE
Ek is gelukkig soos ek my tans in die
gemeente bevind
Ek wil graag hê iemand moet my besoek
Ek wil graag hê die predikant moet my
besoek
Ek wil hê iemand moet my skakel
Ek ken iemand wat graag kerk wil bywoon
Ek ken iemand wat graag wil terugkom
Quaggapoort toe
Ek het voorbidding nodig
Ek ken iemand wat voorbidding nodig het
Ek het hulp/berading nodig
Ek ken iemand wat hulp/berading nodig het
Ek wil graag betrokke raak by 'n projek
Ek het 'n voorstel hoe om gemeentegroei
te bewerkstellig
U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die
koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres
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