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Ek was baie moeg die dag toe ek hoor iemand het my nodig om te praat oor hulle 
probleem. Ek was kort van draad en wou nie eintlik gaan hoor wat is die 
probleem nie. Hoeveel kan 'n mens nou eintlik in een dag indruk? 

 
Dit was so ongeveer 19:15 toe ek daar opdaag en mens kon sien baie trane het 
reeds gevloei en geen antwoorde is gekry nie. Die probleem verdiep by die 
oomblik en daar is niks wat geld of kontakte kan doen nie. Selfs gebede het in 
die verlede hier nie gewerk nie. Help, dominee, help!!!! 

 
Help in watter formaat, en hoe dan gemaak as hulle nie meer glo in die werk van 
die Here nie? Dis nie so maklik om nou in te staan vir die Here en skuus te sê 
omdat die Here nie help nie. Hoe kan ek op water loop as die Een wat dit 
moontlik maak nie help nie? 
 
Ek het maar gaan sit en luister en luister en luister. Dominee, hoekom doen die 
Here dit? Hoekom laat Hy toe dat sy kinders deur hierdie swart gat moet gaan? 
Waar is Hy as ons Hom so dringend nodig het? 

 
Ek het aan elke moontlike teks en antwoord gedink en stilweg gevra: Here, help 
met hierdie een!!!! Dis nie so maklik om nou hier te moet weggaan en dan het 
niks verander nie. Hierdie mense soek hulp!!! 
 
Aanhoudend kry ek net hierdie teks: My tyd is nie julle tyd nie. En ek hou maar 
net aan sê die Here gaan iets doen maar ek weet nie wat nie. Die Here gaan 
uitkoms gee in watter formaat, maar ek weet nie hoe nie. 
 

 
Pastorie 
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Wag, sê die Here, wag vir My! En ons wag en wag en bid en bid. My gebed die aand 
was: Here, hierdie gat is groter as wat ons kan sien. En toe kom die vers weer op: 
My genade is groter as wat jy kan bid of dink.hoe kan ons nog bekommerd wees.  
 
Ek kon darem die mense in 'n ligter luim kry en is daar weg met 'n swaar gemoed. 
Die Here het die man gesond gemaak in 'n rekord tyd en hulle herstel en kon 
hulle aangaan soos gewoon. Tog is die man en vrou binne 'n jaar daarna geskei 
en die kinders is verdeel en sukkel hulle finansieël en is almal weer in  'n diep 
gat. 

 
Hoe is dit dan dat ons die lewe wil draai sodat ons okay is? Ons wil nie sukkel nie. 
Ons wil nie swaarkry nie. Als moet net voor die wind gaan. Maar ons neem 
besluite sodat dit nie voor die wind gaan nie. Ons draai die planne vir ons lewens 
en stel die onafwendbare uit. Miskien moet ons besef die Here het sy planne en 
hoe dit werk moet ons sien, moet ons net hoor as Hy praat. 
 
Kom ons luister terwyl ons wag wat gaan gebeur en hoor as Hy afgehandel het. 
Ons beplan maar God beskik. 

 
Klomp liefde uit die pastorie. 

 

Ds Christo 

Die een kind in die familie sê, dis wat 
haar ma die hele tyd vir hulle sê. Dis wat 
hulle nie kan glo en wil hoor nie. As pa 
doodgaan dan is die gesin baie diep in die 
moeilikheid. As pa langer sou lewe is 
hulle in elk geval diep in die moeililheid 
want hulle het nie meer geld om te 
betaal vir hierdie siekwees nie. Hoe 
gemaak? 



vir óns mense Bid 
 

Hans Swart was siek; 
Suné Swart en haar kleinding was ook beide siek; 
Theuns Steenkamp het twee oogoperasies ondergaan; 
Isabel de Ridder sterk aan na haar voetoperasie. Die gips 
is intussen af, en dit gaan goed; 
Dirk de Vos is steeds ernstig siek; 
Thea Pretorius was in die hospitaal; 
Daar is weer by Anthony-hulle ingebreek; 
 
Daar was weer ‘n inbraak by die kerk ook; 
 
Daar is mense in ons gemeente wat ‘n stryd voer met kanker. Bid 
asseblief voortdurend vir hulle: Annatjie Swanepoel, Eugene Marx en 
Eugenie Bergh; 
 

Die matrikulante is besig met eind-eksamen. Dra hulle op in gebed; 
 
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; 
 
Bid asseblief vir ons DANKSEGGINGSEISOEN sodat God ons sal seën 
met dit wat ons gemeente nodig het om te oorleef. 
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Here, 
hoor my stem… 
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‘n jaar ouer! 
1 November Annatjie Swanepoel 

3 November Caden de Villiers 

  Shaun Farber 

4 November Cornelia Neveling 

5 November Antoinette Viljoen 

  Chantelle van Deventer 

9 November Gert Swartz 

11 November Stiaan Jansen van Rensburg 

  Frederick Potgieter 

12 November Dewald Behrens 

  Isabella Malan 

13 November Catharina de Jonge 

14 November Sandra McEwan 

  Charlene Olivier 

15 November Neels van Niekerk 

16 November Desiré Edwards 

  Welma Oosthuizen 

  Theuns Steenkamp 

  Lizolette Waldeck 

20 November Isabel de Ridder 

22 November Aletta Nel 

24 November Helena du Plessis 

28 November Petronella du Plessis 

29 November Margaret Oosthuizen 

30 November Estelle Swart 
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   ’n Paar jaar gelede is die land geruk deur ’n  
organisasie met die moedswillige akroniem-naam  
OGOD, wat in ’n hofinterdik vra dat ses skole verbied  
word om Christelike godsdiens in die skool te bedryf.  
Soos ’n mens kan dink, was feitlik die hele Christelike  
gemeenskap in rep en roer oor die aangeleentheid. 
   Dit het my laat dink oor die vraag vra hoe ons in hierdie wêreld moet leef, te midde 
van verskille en diversiteit. Want, en dis wat ek raak lees in die hele aangeleentheid, 
daar ís mense (Christene) wat met ’n vreemde arrogansie hulle geloof in ander se 
kele wil afdruk. 
   Ek wonder nogal waar in die Bybel mense lees dat ons só moet maak; dat ons 
soldate vir Jesus moet wees wat ander moet oorwin. En dan mense wat nie soos hulle 
glo nie, viktimiseer en selfs fisiek aanval. Dis nie ons taak nie. Ek lees nie dat die Here 
Jesus dit ooit gedoen het nie. Om die waarheid te sê, Hy het Petrus ernstig berispe 
toe dié ’n swaard uitgepluk het, die nag waarin Jesus verraai en gevange geneem is. 
Geweld van watter aard ook al, hetsy dit met wapens of met woorde of met aksies is, 
behoort nie deel van ’n gelowige se optrede te wees nie. Nou aanvaar ek dat ’n 
drukgroep soos OGOD moedswillig kan wees, maar ek weet ook dat party Christene, 
sonder dat hulle dit noodwendig bedoel, met hulle houding en woorde dit vir ander 
duidelik maak dat hulle tweedeklas burgers is. 
   Jesus sê ons enigste wapen in ons stryd teen die Bose en teen ongeloof is die liefde: 
as ons liefhet, sal almal weet dat ons sy dissipels is (vgl Joh 13:35) – vandaar ook die 
gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat dit uitmuntend onderstreep (Luk 
10:25-37). Dis iets van dié woorde wat Paulus in Rom 13:8 ook eggo: “Wees aan 
niemand iets verskuldig nie behalwe die verpligting om mekaar lief te hê.” Op ander 
plekke staan dit ook: “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar 
in liefde.” (Efes 4:2). En in 1 Pet 2:17 skryf Petrus: “Julle moet alle mense respekteer 
en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser.” 
   Ons heel eerste, en dikwels enigste, antwoord op die mense wat anders as ons dink 
en glo, is die liefde. Lééf jou geloof. Wees die boodskap dat God die wêreld en al sy 
mense oneindig liefhet. Die teksversies en prekies wat party mense so graag uitdeel, 
is nie die antwoord nie. Liefde is die antwoord. Dít is wat ons ander skuld, sê die 
Woord. Want, so verduidelik Paulus Rom 13:10, die liefde doen die naaste geen 
kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. 
Ons Christene het ongelukkig ’n manier om ander mense wat nie soos ons dink en glo 
nie, te veroordeel, en dan meen ons ons moet hulle regkry deur hulle te konfronteer. 
Jesus se werkswyse is anders: wen hulle deur liefde, nie deur preke of intimidasie nie. 
Deur liefde. 

Wat ons ander skuld: Liefde! 

https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=d9f90c21b97119788e91b53af81e8d03&history_id=379&subscriber_id=2272
https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=d9f90c21b97119788e91b53af81e8d03&history_id=379&subscriber_id=2272
https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=d9f90c21b97119788e91b53af81e8d03&history_id=379&subscriber_id=2272
https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=d9f90c21b97119788e91b53af81e8d03&history_id=379&subscriber_id=2272
https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=d9f90c21b97119788e91b53af81e8d03&history_id=379&subscriber_id=2272
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   Ek dink waar party mense die fout maak, is dat hulle dink as ons liefhet, beteken dit 
ons moet ruggraatlose sluipers in die wêreld wees. Maar dis nie wat die evangelie van 
ons vra nie. Paulus sê dit immers in soveel woorde – dat ons nie aan hierdie wêreld 
gelykvormig moet wees nie (Rom 12:2). Maar wanneer ons standpunt inneem vir wat 
reg is, wanneer ons ons rug styf maak ter wille van die evangelie, moet dit steeds in 
liefde wees, sonder om aanstoot te gee, soos Paulus in 1 Kor 10:32 ev skryf: “Moenie 
aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak 
soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie 
maar dié van baie ander, sodat hulle gered kan word.” 
   Natuurlik mag ons vir ongelowiges bid. Natuurlik mag ons teenoor hulle getuig, 
veral met ons dade, eerder as met ons woorde. Maar ons mag op geen manier ons 
standpunt op ander afdwing nie, want dan verbreek ons die eis van die liefde. 
Die geheim om dit reg te kry, sê Paulus in Rom 13:14, is dat ons ons met die Here 
Jesus Christus moet beklee; Hom as ’t ware moet aantrek sodat Hy ons bedek, sodat 
ons soos Hy kan lyk en optree en wees. 
   Miroslav Volf, die bekende Kroatiese teoloog van Yale, sê hy het iets hiervan 
verstaan toe hy sy geboorteland besoek het. Hy en ’n vriend het op ’n soektog 
gegaan, amper ’n soort pelgrimstog, na ’n spesifieke soort Kroatiese wors. Hulle 
pelgrimstog het hulle geneem na die huis van ’n ou man in ’n afgeleë dorpie. Toe 
hulle sy kombuis binnegaan, het hulle ’n oop Bybel op sy tafel gesien, en dit was 
duidelik dat die Bybel dikwels deur die man gelees word. Die ou man het hulle iets te 
drinke aangebied en hulle het aan die gesels geraak. Nie oor wors nie, maar oor die 
Christelike lewe. 
   “Kies altyd die moeiliker pad,” het die ou man gesê. Volf het vir hom gevra om te 
verduidelik wat hy daarmee bedoel. Hy het toe gesê: “Dit is altyd makliker vir ons om 
gedien of bedien te word, eerder as om te dien, en om te neem eerder as om te gee. 
Dien is die moeiliker pad, gee is die moeiliker pad. Omdat ons van nature meer 
selfsugtig is, is die pad van die liefde altyd moeiliker, en dít is die pad wat ons moet 
kies.” 
   Miroslav Volf was verwonderd oor wat die ou man gesê het. Hy was verras deur die 
soort gesprek wat hulle gehad het in plaas van die gebruiklike verwisseling van 
oppervlakkighede soos sport of die weer. Toe besef Volf dat as die Bybel op jou 
kombuistafel is, dan sal hierdie soort gesprekke gebeur. 
   Hierdie ou man in Kroasië het hom duidelik met die Here Jesus Christus beklee, hy 
het sy Bybel geken, gelees en geleef, en daarom was hy gefokus op ’n lewe van diens, 
gefokus op die pad van liefde, al is dit die moeiliker pad. 
   Ek en jy gaan dit moeilik regkry om ons met die Here Jesus te beklee en liefde uit te 
deel as ons nie ook, soos die man van Kroasië, mense van die Bybel is nie. Dís waar 
ons Jesus leer ken. So kom ons lees die Bybel, kom ons oordink dit, kom ons leef dit, 
in plaas daarvan om ander daarmee by te kom en te veroordeel. 
JACO THOM 
17 Oktober 2019 
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Danksegging 
Vanjaar loods ons ons eerste DANKSEGGINGSEISOEN. Jy sal onthou ons het vroeërjare 

groot moeite gedoen met die Ouer-en Kinderdankofferfees in November. Ons 

dankseggingseisoen “vervang” nou hierdie vieringe, en omdat ons nie meer ‘n basaar 

kan hou nie, is dit wesenlik belangrik om fondse in te samel vir die werksaamhede, nie 

net in ons gemeente nie, maar ook in God se koninkryk. Daarom pleit ons ons lidmate 

om addisioneel tot hulle gewone bydraes, ‘n bydrae te maak vir danksegging. Daar is 

koeverte by die deure, en ons voeg ook een in hierdie uitgawe van “Die Kandelaar”. 

Moet hom nie dadelik terugstuur nie. Sit hom neer daar waar jy jou stiltetyd hou, en 

vra vir God om jou te lei, en om te gee binne jou vermoë.  

En onthou, dis nie nood- 

wendig geld nie. Ons het  

altyd hande, hulp en liefde  

nodig. Mag God u lei en  

seën tydens ons dankseg- 

gingseisoen! 

 

Kom 10 November, dan  

kuier ons saam by die kerk  

rondom ‘n lekker bord  

potjiekos. Dan vier ons fees  

omdat God vir ons goed is,  

omdat Hy altyd voorsien in  

ons behoeftes, omdat ons 

waarlik dankbaar is. Nooi 

jou gesin en kom deel in 

‘n lekker kuier. Kyk wat 

ons benodig, en help 

asseblief waar jy kan. Die 

lyste is by die kerk op die 

inligtingtafel. Skryf ook 

jou naam daar op as julle 

die geleentheid wil kom 

bywoon. 

 

Kontak ook die kerk- 

kantoor, stuur ‘n SMS of 

stuur sommer ‘n boodskap 

op WhatsApp. Kontak- 

nommers is hier langsaan. 

2019 
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   Ons vrees van nature die onbekende. Te dikwels is ons vrese dieper gewortel 
in ons eie gedagtes as in die realiteit daar buite. 
   Dis ‘n groot dag as jy ontdek die monster is nie onder die bed nie, hy is in jou 
kop. 
   Daar is ‘n direkte verband tussen ‘n tekort aan akkurate inligting, afstand en 
die groei van onrealistiese vrese. Wanneer die afstand tussen ons en die objek 
van ons vrese al hoe groter word, is ons gewoonlik ook meer ontvanklik vir 
onwaarhede en allerhande stories wat jou vrese bevestig. Die rede hiervoor is 
ons geneigdheid om te soek na bewyse wat ons angstigheid regverdig. Ons doen 
dit, dikwels onbewustelik, deur die stories wat ons vrese bevestig, baie ernstig 
op te neem en dié wat die teendeel bewys, met suspisie te behandel en 
byvoorbeeld af te maak as verdigsels of gegrond op swak navorsing. 
   Dit is waar van mense wat ly aan ekstreme vreesversteurings soos aragnofobie 
(die vrees vir spinnekoppe en ander aragniede soos skerpioene) en kloustrofobie 
(vrees vir engtes of ingeslote ruimtes, engtevrees), maar ook vir die res van ons. 
   Veral in ‘n land soos hierdie. 
   Dis een ding as jou vrese gefokus is op die mense wat jou rêrig bedreig, maar 
wanneer die afstand al groter word tussen mense wat mekaar nie bedreig nie – 
die meerderheid van Suid-Afrikaners – voorspel dit niks goeds nie. Groter 
afstand beteken gewoonlik groter vooroordele. 
   Die politici weet dat vrees ‘n maklike manier is om mense aan hul kant te kry. 
Die strategie is maklik, jy blaas eenvoudig die moontlikheid van een of ander 
tragedie op en verseker mense dan dat jy en jou groepie kan help. 
   Die probleem is, mense wat bang is, doen dom dinge. 
   Doemprediking lei dikwels tot selfvervullende profesieë. Hulle saai vrees en 
haat wat maak dat mense oorreageer in situasies wat lei tot verdere konflik. Dié 
konflik word dan voorgehou as ‘n bewys dat hul vrese gegrond is, wat maak dat 
hulle nog dommer dinge aanvang, selfs geweldadig begin optree, wat weer 
daartoe lei dat die ander party begin terugbaklei – en op die ou einde het jy ‘n 
gemors waarin almal verloor. 
   Ek onthou hoe ons destyds kakiebos op die plaas gebrand het, gewoonlik op ‘n 
windstil dag. Soos die vuur al warmer en warmer brand, styg die lug al vinniger 
op. Die vuur kry meer suurstof wat tot gevolg het dat hy nóg warmer en 
vinniger brand. Ja, selfs op ‘n windstil dag, skep ‘n vuur uiteindelik sy eie wind 
wat hom aanblaas. 
   Dít is die probleem met rassehaat en die groeiende haatspraak oor die 
algemeen in ons land. ‘n Tipe konflik word geskep wat homself aanblaas. ’n 
Bose kringloop. 

Onbekend is onbemind… 
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   Mense is uiteindelik só ver van mekaar af dat hulle letterlik op mekaar moet 
skree in ‘n poging om gehoor te word. Wat ons nodig het, is die teendeel: om 
nader te gaan en moeite te doen om kennis te maak en te luister, so naby dat ons 
ordentlik met mekaar kan praat en nie hoef te skree nie. 
   Dit vra tyd en moeite. 
   Wanneer mense vir my sê dis nie moontlik dat die uiteenlopende mense in ons 
land in vrede met mekaar kan saamleef nie, glo ek hulle eenvoudig nie, want ek 
beleef die teendeel elke dag – ook op my eie erf. 
   Ek is die laaste 16 jaar deel van ‘n gemeenskap waar van die mees 
uiteenlopende mense denkbaar (uit meer as 10 kulture) in 14 huise jaar ná jaar 
saamwoon. 
   Dis geen Utopia nie. Daar is dikwels konflik, stoute kinders wat droogmaak, 
vuil skottelgoed, ego’s wat bots. Die gewone goed, maar minder as 5% van ons 
spanninge en konflik is rasverwant. 
   Ons beleef eintlik buitengewone eenheid. As jy die inwoners sou vra om hul 
belewenis te beskryf, praat meeste van hulle eerder van ‘n familie as van ‘n 
program of ‘n projek. 
   Hierdie ervaring word egter eers moontlik wanneer mense dit lank genoeg, 
naby genoeg aan mekaar waag in ‘n ernstige poging om mekaar werklik te leer 
ken en verstaan. 
   Kurt Vonnegut het gesê daar is niemand wat jy nie kan leer liefkry, as jy eers 
sy storie gehoor het nie. 
   Die probleem is, dis makliker om te kla, gal te braak en te kritiseer. Jy kan dit 
deesdae selfs in die gemak van jou eie sitkamer op sosiale media sit en doen en 
jouself op die skouer klop dat jy besig is om ‘n enorme verskil te maak. 
   As onbekend dan onbemind is, is die teendeel ook waar. 
 
Ds JACO STRYDOM 
ECHO-Jeugontwikkeling 
25 September 2018 

https://maroelamedia.co.za/wp-content/uploads/2017/06/vrees.jpeg
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Dalk was sy tog geseënd gewees… 
(Hierdie artikel was ook in die Oktober-uitgawe, maar weens die swak drukgehalte, plaas ons dit weer) 

 

Ek het vanoggend vir Yolanda  (28/12/1977 - 21/09/2019) begrawe. Dit was moeiliker as 

gewoonlik. Want sien Yolanda was een van die onsigbares in ons wêreld. Een van die 

mense wat op die rand van ons samelewing geleef het: min het haar, haar behoeftes en 

drome geken.  

 

Yolanda is gebore uit liefde van 'n pa en ma wat haar seker met groot opgewondenheid in 

die lewe ontvang het. Op 2 was sy 'n pragtige klein dogtertjie met 'n vonkel in haar oog. 

Gou het haar lewe 'n ander pad begin loop. Sy val eers in 'n swembad en doen 

breinskade op. Die breinskade was van 'n ligte graad maar vertraag haar intellektuele 

ontwikkeling en veroorsaak dat haar gesigvorm ook verander. 

 

Haar ouers kan later nie meer vir haar sorg nie en sy woon vir jare tussen ander 

familielede.  

Veel meer weet ek nie.  

Ek leer ken haar 7 jaar gelede as een van ons gemeente se lidmate. Sondag na Sondag 

sien ek haar daar op die gallery van ons kerkgebou. Alleen. 

Na die diens kom drink sy tee. Alleen. 

In die week sien ek haar stap op straat – alleen -, altyd doelgerig. Soms stoot sy 'n 

waentjie met kinders wat sy oppas. Op 'n ander keer vertel sy my sy pas nou vir 

"Oupatjie" op. Ek kon nooit uitvind wie "Oupatjie" is nie. Na "Oupatjie" se dood doen sy 

"carwatch". Dit betaal nie goed nie maar dis darem iets, sy kla nie.  

Sien, sy het nooit gekla nie, sy het nooit iets gevra nie. As jy haar help met iets en sy het 

twee, dan bring sy een terug.  

 

Die gevolge van die "carwatch" kon mens op haar gesig sien, blootgestel aan die son en 

die elemente. 

So jaar of wat gelede vertel sy dat sy kanker het, 'n gewas aan haar nek. Eers na 

Helderberg Hospitaal later Tygerberg. Sy moet “chemo” (kiemo soos sy gesê het) kry, sê 

sy.  

Later sal ek hoor dat sy elke keer as sy “chemo” kry die trein 5:00 van Strand-stasie af 

gevat het tot by Bellville-stasie, daar het sy 5km gestap tot by Tygerberg hospitaal, 

“chemo” gekry, terug gestap, en die trein gekry. Môre, staan sy weer “carwatch”.  



Na die “chemo” het dit goed gegaan vir 'n ruk, sy het 'n vriend gehad, sy het blyplek in 

'n kamer in Gordonsbaai gekry. Sondag na Sondag het sy 'n geleentheid gereël om 

kerk toe te kom.  

Alleen.  

Toe kom die kanker terug, meer agressief, meer vernietigend.  

Weer het die “chemo” begin. Weer het sy die trein gevat.  

Gestremdheid, wees wees, armoede kon haar nie baas raak nie, maar nou het haar eie 

liggaam haar begin baas raak. Nooit het sy opgegee nie, tot op die einde nog “chemo” 

gehad.  

Vrydagnag is sy finaal huis toe. 

Hemel toe.  

Waar daar ŉ feesmaal is,  

waar daar ŉ Vader is,  

waar daar vreugde is. 

 

Vir baie van ons is hierdie lewe al hemel, baie pret,  

baie plesier. Daarom stel ons nie veel belang in wat  

wag nie, want dit kan mos nie beter wees nie.  

Yolanda moes 42 jaar wag vir haar hemel.  

Ek sien hierdie week 'n blink voertuig verby ry met  

die nommerplaat "blessed". Ek wonder wat het sy  

gedink as sy die "blessed" motor moes oppas totdat  

die kreunende kruidenierswa met meer blessings  

terugkom van die supermark. Yolanda was seker  

dan nie "blessed" gewees nie.  

 

Tog het sy vasgehou aan die hoop wat sy nie kon  

sien nie. Uitkoms was daar min in haar lewe, maar  

sy het vasgehou aan haar Vader. Sien, Yolanda was  

geseënd gewees, geseënd met 'n geloof wat alle  

verstand te bowe gaan. 

 

Ds Christo Benadé 

NG Gemeente Suider-Strand 

27 September 2019 
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   So paar jaar gelede het ‘n kollega van my vertel van 'n rekenaarprogram 
wat met vlakke van eerlikheid geprogrammeer kan word. As my geheue 
my nie volledig verlaat het nie, was die resultaat min of meer so: vir 
meeste mense was blatante eerlikheid net te veel. Die rekenaar kon maar 
oor 'n paar sake bietjie lieg, soos meeste van ons. 
   Vir baie mense begin die eerlikheidsprobleem by eerlikheid oor myself. 
Ons hou van eerlik wees met ander mense, maar geniet dit baie minder 
om aan die eerlikheid se ontvangkant te staan; veral as dit bietjie aan my 
ego skaaf. Waag tog: wat is jou diepste motiewe? Hoekom is dit vir jou 
belangrik om vir ander mense werk uit te dink, gaan dit oor beheer? En 
vir die ouens wat reken dat hulle brutaal eerlik is, wat geniet jy die 
meeste, die eerlikheid of die brutaliteit daarvan? 
Dr Marina Strydom van NG Gemeente Pretoria-Oos, gee ietwat van 'n 
alternatief en dit handel oor die woord "sincere". Dié woord het 'n 
dubbele Latynse stam (sine en cere). Die betekenis: sonder was. Die 
letterlike betekenis van die woord kom uit die pottebakkersbedryf van 
die Midde-Ooste. Peperduur kleibeelde en potte is van 'n besonderse fyn 
soort porselein gemaak wat baie breekbaar was. Sommige produkte het 
tog gekraak en is deur oneerlike handelaars opgekoop. Die krake is dan 
met was gevul en is daarna as die ware Jakob verkoop teen die ware 
Jakob-prys. Wanneer die item dan aan sonlig of vuur blootgestel word, 
kom die krake na vore. Eerlike handelaars het hulle ongekraakte ware 
verkoop met hierdie kennisgewing: "Sine cera" (sonder was). 
   Dis wanneer 'n mens opreg is en met integriteit leef. Tog het almal van 
ons krake en vir my hou opregtheid juis in om in 'n veilige omgewing 
eerlik oor hierdie krake te wees. Onthou broosheid maak ons soms juis 
sterk en broosheid bring nie verwydering nie, maar dikwels eerder 
nabyheid. 
   Laat ons met eerlike opregtheid leef! 
Groete 
Ds PEET CROUS 
NG Gemeente Lynnwood 
11 Oktober 2019 
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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

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres

U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die

koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

GEMEENTE-KOMMUNIKASIE


