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Ek voel baie keer so dom en onnosel, en dan weet ek nie of as ek my lewe oor 
sou hê, ek weer dieselfde lewe sou wou hê nie, of selfs dieselfde dom besluite 
sou neem nie. Ek wonder wat sou gebeur het as ek altyd net die regte besluite 
geneem het, of my lewe anders sou wees en of sou ek ooit gewees het wat ek 
vandag is. Sou ek Quaggapoort se dominee gewees het, of sou ek hoegenaamd 
‘n dominee gewees het? 
 
Sondagaand, 2 Februarie, het ons ‘n film gesien in die kerk van ‘n man wat ‘n 
tweede kans gekry het om te kon leef en dit het van die een uiterste na die ander 
uiterste gegaan – van iemand wat baie geld gemaak het en skatryk was tot 
iemand wat dominee geword het en wat vreugde gevind het in geestelike dinge. 
Hy was skatryk aan hemelse skatte. 
  
Ek wil julle twee stories vertel – julle het dalk al beide gehoor maar dit het op 
dieselfde manier met my gepraat as die man wat ‘n tweede kans gekry het in die 
lewe: 
 
Die eerste is van ‘n man wat by ‘n maatskappy gaan aansoek doen het vir werk 
om badkamers skoon te maak. Hy het gesit en wag vir sy onderhoud en het net 
R20 in sy sak gehad. Toe hy later opkyk staan die persoon van Menslike 
Hulpbronne voor hom en sê hy moet die volgende dag weer terugkom 
aangesien hulle nie meer mense kan sien vir die dag nie. Hy kon nie en die HR 
man vra hom sy epos adres maar die man het nie eers ‘n rekenaar besit nie wat 
nog te sê ‘n epos adres. Die HR man jaag hom weg en sê volgens die nuwe 
wêreld norme bestaan mens nie as jy nie ten minste ‘n epos adres het nie, en 
dat hy maar kan vergeet van die onderhoud en die werk. 

 
Pastorie 
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Die man stap amper huilend daar uit en weet nie wat om vir sy vrou te vertel wat 
met hom gebeur het nie. Tog stap hy by ‘n groente stalletjie verby en sien mooi 
ryp tamaties. Hy koop R20 se tamaties en besluit om dit te verkoop teen ‘n wins. 
Hy maak R40  en koop weer tamaties en verkoop weer. Die aand gaan hy met 
R300 huistoe nadat hy brood en melk vir die huis gekoop het.  
 
Die volgende dag doen hy dit weer en maak baie geld en so hou hy toe aan vir 
maande en vinnig kon hy nie meer aan die aanvraag voorsien nie en moes hy ‘n 
bakkie koop en later vragmotors en later groot stoorplekke om die tamaties te 
verpak en uit te voer en word hy ‘n miljoenêr. 
 
Die HR man van die maatskappy waar hy aansoek gedoen het kontak hom 
eendag en vra of hy nie asseblief vir hulle ook goed kan uitvoer nie. Hy moet net 
sy epos adres vir hulle gee dan sal hulle hom al die besonderhede stuur. Hy sê 
toe: As ek ‘n epos adres gehad het, was ek vandag ‘n badkamer- en 
toiletskropper by julle gewees… 
  
Die tweede verhaal gaan oor die leef van die lewe: 
Die visserman wat elkedag net 3 visse vang sit so op die kaai en skrop die visse 
skoon toe ‘n blink Japie hom vra hoekom leef hy so. Hy sit heeldag op sy stoep en 
gaan net in die oggende uit, vang 3 visse, maak hulle skoon en gaan huistoe. Hy 
kan mos enige dag baie visse begin vang en dit verkoop en baie gou ‘n groter 
boot koop en later mense in diens neem en dan baie groter word en later ‘n hele 
vloot visserskuite hê. Hy kan mos dan baie geld maak en dan aftree en dan kan 
hy heeldag op sy stoep sit, die lewe geniet en net visvang vir die plesier en so ou 
ietsie vir die huis saamvat. 
 
Die man het hom so gekyk en gesê: Hoekom moet ek deur al daai nonsens gaan? 
Ek sit dan mos alreeds so rustig op my stoep en vang net ‘n vissie vir die pot. 
  
Die moral of the story is dat: Jy is wie jy is omdat jy die keuses gemaak het. 
Geniet jou lewe en die toestand waarin jy is.  
 
Spreuke 16:8,9 -  Liewer min hê en reg lewe as baie inkomste hê deur onreg. 'n 
Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. 
 
Groete, 

Ds Christo 
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‘n jaar ouer! 
1 Februarie Elizabeth Louw 

2 Februarie Alicha de Vos 

4 Februarie Brandon Matthysen 

5 Februarie Renthia van Rheede van Oudtshoorn 

7 Februarie Roberto Jacome 

8 Februarie Morhys Struwig 

11 Februarie Retha Swartz 

12 Februarie Bruce Fenn Jnr 

  Cecilia Hensley 

  Jan van Heerden 

13 Februarie Johannes van Aswegen 

14 Februarie Elizabeth Botha 

  Jan Louw 

  Elsie Mulder 

  Anne-Marié Peens 

  Tokkie Scheepers 

15 Februarie Johan Hubner 

  Marietjie van Wyk 

16 Februarie Philip van Zyl 

17 Februarie Susan van der Merwe 

19 Februarie Stefné de Wet 

20 Februarie Elandri Cordier 

21 Februarie Natalie Waldeck 

22 Februarie Hendrina Nel 

23 Februarie Rita Saunders 

25 Februarie Emmarentia Bosch 

  Hendri Jansen van Rensburg 

26 Februarie Natalie de Vos 

  Hendrik Venter 

28 Februarie Jacobus Hough 

  Tobie Jansen van Rensburg 
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‘n jaar ouer! 
1 Maart  Jennifer McEwan 

  Alida van Wyk 

2 Maart  Jaycee Botha 

3 Maart  Lindie Booysen 

4 Maart  MC Pienaar 

5 Maart  Sylvia du Plessis 

  Aletta Venter 

6 Maart  Louis de Beer 

  Gabriël de Ridder 

  Franco Nel 

8 Maart  Johannes Neveling 

  Judith Viljoen 

10 Maart  Michael McQuirk 

13 Maart  Tuanette Greyling 

14 Maart  Tillie Arlow 

  Valerie Wessels 

15 Maart  Alexander Knight 

  Jariska Matthysen 

  Hendrik Venter 

16 Maart  Liz Lotriet 

  Piet van Wyk 

18 Maart  George Lombard 

19 Maart  Monique Scheepers 

20 Maart  Maria Gouws 

22 Maart  Suzie van Wyk 

23 Maart  Tiaan Labuschagne 

  Elize van Deventer 

26 Maart  Suné Swart 

27 Maart  Laetitia du Plessis 

  Elize Robertson 

28 Maart  Hester Saayman 

  Anthony Tosen 

30 Maart  Jan Oosthuizen 

31 Maart  Pieter Kotze 
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Lydenstyd begin met Aswoensdag. 
Die 40 dae voor Paassondag (wat op Aswoensdag begin) is die oudste fees in die 
kerk!  Dit staan ook bekend as "LENT". Die woord “Lent” beteken oorspronklik “om te 
rek”, net soos die son in die noordelike hemisfeer besig is om elke dag effens langer te 
begin skyn, uit die donker van winter na lente. Die 40 dae sluit natuurlik Sondae uit 
(omdat alle Sondae reeds simbolies aan die opstanding herinner). Die laaste dag van 
lydenstyd is Swart Saterdag. Soos enige getal in die bybel is ook hierdie getal “40” ‘n 
uitdrukking van ‘n afskop, ‘n suiwering, ‘n uitkoms.  Dink maar aan die Israeliete wat 
hulle reis begin met ‘n vertrek uit Egipte - ‘n suiwering in die woestyn, ‘n intog in 
Kanaan.  Dieselfde met Jesus se woestynervaring; dieselfde met Noag in die ark. 
Dit is ‘n tyd vir selfrefleksie. 
Dit is ‘n tyd van agterlaat. 
Dit is ‘n tyd van prysgee - (nie die maklike prysgee van sjokolade of koffie nie).     
Dit gaan oor prysgee van veel meer: Jou ego, jou gehegtheid (attachments) aan dit wat 
jou steeds ‘n gevange hou. 
Dit is waaroor lydenstyd gaan: Om anders oor jouself en jou lewe te kyk vanuit die 
vergrootglas van die kruis. 
Paulus sê: “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus 
as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde” (2 Kor 2:2). 
Ons hoor dikwels dat mense praat oor Lent. Lent het op Aswoensdag begin. 
Gereformeerdes het nog nooit die kerkjaar so noukeurig gevolg soos die Rooms-Katolieke 
en Anglikaanse Kerke nie. Meeste van ons het net so ‘n vae idee oor wat Lent is. 
Lent is die veertig dae voor Paasfees (Sondae uitgesluit). Christene probeer Jesus se 
fokus op God naboots deur dissiplines en praktyke wat geloof en liefde versterk en ‘n 
gees van berou beliggaam. Dit is ‘n tyd om na te dink oor gewoontes, besittings en 
begeertes. Dit begin met Aswoensdag en eindig op Heilige Donderdag – die dag net voor 
Goeie Vrydag. [Daar is verskille tussen die Westerse en die Oosterse Kerke en ook kleiner 
verskille tussen verskillende Westerse kerke.] Lent eindig met drie belangrike dae: 
Heilige Donderdag – die dag toe Jesus saam met sy dissipels die paasmaaltyd geniet en 
die nagmaal ingestel het. 
Goeie Vrydag – die dag van Jesus se kruisiging. 
Paassondag – die dag van Jesus se opstanding. 
Lent begin op Aswoensdag. Dit word so genoem omdat gelowiges op hierdie dag as op 
hulle voorkoppe smeer  – in die vorm van ‘n kruis. Aswoensdag herdenk die 
aankondiging van Jesus se geboorte deur die engel Gabriël. Jesus se geboorte word op 
25 Desember gevier. Daarom word bereken dat die aankondiging van sy geboorte nege 
maande vantevore was. Maar omdat Paasfees nie elke jaar op dieselfde datum val nie, 
val Aswoensdag ook op verskillende datums. 

As-Woensdag en Lent 



7 

Dit is ‘n dag van vas en onthouding. Dit is meestal ‘n beperkte vas. Mense jonger as 18 jaar 
en ouer as 60 jaar word gewoonlik vrygestel. Ander mense eet een maaltyd en ‘n 
peuselhappie. Alhoewel kinders nie hoef te vas nie, moet ouers hulle onderrig in die 
dissipline van vas. Op Vrydae mag daar geen vleis geëet word nie. Die agtergrond hiervan is 
Daniël 10:1 – 3. Daar lees ons dat Daniël drie weke lank getreur het en geen lekker kos geëet 
het nie – my mond nie aan vleis of wyn gesit nie. Onthouding is juis op ‘n Vrydag omdat 
Jesus Christus op ‘n Vrydag vir ons sondes gesterf het. 
Hoekom word Sondae uitgesluit? Sondag is die dag van Jesus se opstanding. Dit is ‘n dag van 
vreugde en feesvier – nie ‘n dag van vas en rou nie. 
Hoekom word hierdie veertig dae nou juis Lent genoem? Lent was die ou Engelse woord vir 
lente – die tyd van die jaar waarin Lent val – die noordelike halfrond se lente. In meeste 
ander tale word een of ander afleiding van Quadragesima (quadraginta is die Latyn vir 
veertig) gebruik. 
Hoekom nou juis veertig dae? Veertig dae is die tradisionele tyd van dissipline, aanbidding 
en voorbereiding in die Bybel: 
God sê aan Noag dat Hy dit veertig dae en veertig nagte gaan laat reën (Genesis 7:4). 
Moses bly veertig dae en nagte op die berg (Eksodus 24:18. Ook in Eksodus 34:28). 
Die verkenners wat Moses uitgestuur het, het veertig dae lank vir Kanaän verken (Numeri 
13:25). 
Elia loop veertig dae en veertig nagte om by die berg Horeb uit te kom (1 Konings 19:8), 
Jona waarsku Nineve dat hulle na veertig dae verwoes sal word (Jona 3:4) 
Die belangrikste is dat Jesus vir veertig dae en veertig nagte niks geëet het voodat die Satan 
Hom in die woestyn versoek het nie (Matteus 4:2). Jesus het veertig dae en nagte gevas en 
gebid voordat Hy sy bediening begin het. Christene vas en bid ter voorbereiding van die 
hoogtepunt van Jesus se bediening – sy kruisiging en opstanding. 
Die laaste week van Lent is intens. Dit begin met Palmsondag wat Jesus se intog in Jerusalem 
herdenk. Op die Donderdag word die instelling van die nagmaal gevier; Vrydag is Goeie 
Vrydag; Saterdag lê Jesus in die graf; Sondag is Paassondag. 
Die prominente kleure tydens Lent is pers en blou – die koninklike kleure. Ons vier immers 
die koms van ons Koning. Baie kerke verwyder die kerse van hulle altare. Kruise en ander 
godsdienstige simbole word met pers materiaal bedek. 
Lent word deur Katolieke, Anglikane, Lutherane, Metodiste, Presbiteriane en sekere Baptiste 
gevier. Sekere Protestantse kerke, veral dié wat gereformeerd is – dié wat uit die leer van 
Calvyn en Zwingli in die laat sestiede eeu ontstaan het– vier nie Lent nie. Hoekom nie? Ulrich 
Zwingli, aanvanklik die leier van die gereformeerde beweging in Switserland, het geglo dat 
Lent die verskil tussen die sakramentalisme van die Katolieke Kerk en die sola fide van die 
gereformeerdes verteenwoordig (sola = Latyn vir alleen of slegs; fides = Latyn vir geloof; sola 
fides – geloof alleen.) Zwingli en ongeveer twaalf van sy ondersteuners het doelbewus in die 
openbaar Lent verbreek deur twee varkworse te sny en uit te deel. 
Hierdie is ‘n baie kort uiteensetting van Lent, maar gee tog ‘n idee waaroor dit gaan.  
Dr Coen Slabber 
NG Gemeente Lourensrivier 
11 Februarie 2016 
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Ronnie Botha was ons skriba. Ronnie was nie net gelowig nie; Ronnie het oor geloof 
leiding gegee. Hy was ’n meningvormer. Ronnie het wysheid gehad. Ronnie kon fyn 
onderskei tussen wat wesenlik en randeiersaak is, en met ’n gestry oor beuselagtigheid 
het hy hom nie opgehou nie. Hy het op ’n dag by ’n opruiende vergadering uitgeloop en 
doodgewoon gesê: My dogter kuier by ons. Dis belangriker.    
 
Twee jaar gelede begin toe Ronnie se stryd met kanker van die brein. In sy vroeë vyftigs 
en ’n sersant-majoor in die Lugmag, het alles aanvanklik goed verloop en die 
breinoperasie het daarin geslaag om die gewas grootliks te verwyder. Die hoofpyne 
was dadelik draagliker, en Ronnie het so flink gedink en geglo soos ons van hom 
gewoond was. Maar Ronnie het begin bewe, sodat hy naderhand beswaarlik sy koppie 
koffie op Sondae by die kerk kon vashou. Skryf kon ons skriba ook nie meer nie, maar 
ons het besluit, Ronnie bly skriba tot hy gesond is. Hy het gesorg dat iemand anders 
teken waar hy eintlik moes, en niks het agterweë gebly nie. En elke Sondag was Ronnie 
op sy pos, hier voor, net regs van die kansel, Ronnie én Delia. Woensdaeaande was 
hulle by Bybelklets, en het hulle deurdag deelgeneem. 
 
Ronnie het epilepsie begin kry, en begin skuifel, en Ronnie het moeg geword. 
Chemoterapie en bestraling het hul eie tol geëis. Teen laat verlede jaar het dit begin 
duidelik word dat Ronnie sy stryd verloor. Hy het self gesê dis nou genoeg. Op die 
tweede dag van 2020 het Ronnie vreedsaam tuis gesterf, omring deur sy geliefdes. 
Net ek het nie heeltemal vrede nie. Ek is tussen twee vure.  
 
Hierdie waardige en gerespekteerde gelowige man het besluit daar sou geen kerkdiens 
wees nie; rou-, troos-, gedenk- of erediens, ongeag van wat jy dit wil noem, nie een 
daarvan sou plaasvind nie. Niemand sou van ver af kom om te groet nie. Daar sou ook 
geen teraardebestelling wees nie, net verassing. 
 
Ons is in braakland. Die gemeente wat vir Ronnie liefhet, weet nie hoe om respek te 
betoon nie. Dit sluit my in. 
 
Ronnie het glo gesê hy skerm teen ’n militêre “sirkus”. En Ronnie was lief vir Delia en 
die kinders, só lief dat hy hulle die verdere ontsteltenis van enige begrafnisgedoente 
wou spaar. Op Vrydagaand, so nooi ’n WhatsApp ons uit, kom vriende van Ronnie op 
die brug oor die nasionale pad byeen. Die brugroete tussen die Lugmagbasis en die 
woonkwartiere word afgesper. Ons gaan braai. Ons sal die son vandaar sien sak. 

Braakland… 



9 

Maar die Vrydag is toe grys. ’n Puma kom laag en stadig oorgevlieg. Ek kon aan die ding 
vat, so voel dit! Ronnie het dié vliegmasjien in die lug help hou. Die helikopter gooi toe 
’n wye draai oor Drakensig, en met die terugkomslag kom die ding net hier neffens ons, 
byna op ooghoogte, in die lug hang, oorverdowend soos ’n brullende gedierte. Hy knik, 
salueer, die son agter hom. Die son het net vir dié geleentheid sy verskyning gemaak; 
dit het netnou nog gereën. Dan styg hy loodreg hoër en hoër, en kry koers iewers heen. 
Dis skielik stil. Almal snik. Ek ook.  
 
Dít was nou eie aan Ronnie! sê iemand. 
 
Ek kon ons Hervormers op my een hand tel. Ek kon nie anders as om hulle te mis nie. 
En ek wou met God oor Ronnie praat. (Maar dié kon ek seker maar ook op my eie gaan 
doen?) Dié deel van Ronnie het nie ’n beurt gekry nie. 
 
Ek is daaroor tussen twee vure. 
 
Ons is met mekaar oor baie goed in voorheen onbevaarde waters. Die vryheid wat ons 
opeis, dek moontlikhede oop wat nie gemaklik pas in ou wynsakke nie. Die gewone 
formules en liturgieë wat voorafvervaardig in ons Diensboek staan, is vir oorgangsrites 
nie meer genoeg nie, en miskien nie eens meer geskik nie. Ons kan afwysend oordeel 
oor “giere” en “grille”, maar waar sit die liefde dáárin? Mits daar nog getrou word, trou 
mense selde nog in ons kerkgeboue; venues is mooier. En begrafnisse dan? 
 
Hoe ontvanklik kán ons wees vir voorkeur, of willekeur? 
 
Ons het die Sondag daarna by ons gewone erediens ’n foto van Ronnie op ons flitsbord 
geprojekteer, en ’n rukkie in stilte opgestaan. Die bedoeling was om ook ’n graflied te 
laat sing, maar ESKOM het net tóé die krag afgesit.  
 
DS HENNIE LE GRANGE 
NH Kerk Kampersrus 
22 Januarie 2020 

https://nhka.org/braakland/


Matteus 11:7-9 
Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en 
gesê: “Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na ‘n riet wat deur die wind 
heen en weer gewaai word? Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te 
sien? ‘n Man met deftige klere aan? Nee, kyk dié wat deftig aantrek kry mens 
in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ‘n Profeet? 
Ja, Ek verseker julle, nog meer as ‘n profeet. 
 
Matteus 11:16-19 
“Waarmee moet Ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op 
die markpleine vir mekaar sit en roep: ‘Ons het vir julle op die fluit gespeel, en 
julle het nie gedans nie! Ons het ‘n treurlied gesing, en julle het nie gehuil 
nie!’ Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en julle sê: ‘Hy is van 
die duiwel besete.’ Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, 
en hulle sê: ‘Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en 
sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. 
 
Dit is seker ’n bekende speletjie van daardie tyd waarna hier verwys word. Een 
groep kinders stel met musiek ’n bruilof en daarna ’n begrafnis voor, en dan 
moet die ander soos op ’n bruilof dans en soos op ’n begrafnis treur. Maar 
dan raak hulle verveeld en begin mekaar verwyt, en die speletjie eindig in ’n 
mislukking. 
 
Dit is hoe Jesus oor van die mense rondom Hom gepraat het. Waarskynlik het 
die skare spottend na Johannes die Doper se snaakse lewenswyse verwys: die 
ou met die snaakse klere en eetgewoontes wat nou in die tronk sit en 
twyfelvrae vra. Waarna het hulle in die woestyn gaan kyk, vra Jesus hulle. 
Hulle het beslis nie al daardie moeite gedoen om deur ’n grapmaker of ’n 
model vermaak te word nie. Nee, hulle was ernstig besig om te luister na ’n 
profeet van God wat geleer het van bekering waar sprake is van sterf in 
jouself. Toe het hulle verveeld geraak met sy streng lewenswyse en eise, en 
hom demonies genoem. 
 
Daarna kom Jesus met ’n nuwe boodskap: om met blydskap die koms van die 
ware Bruidegom te vier. Weer raak hulle verveeld en belaster Hom met 
allerlei skeldname. 

10 

Kinderspeletjies 
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Waarna het jy gaan kyk toe jy in die erediens was en in die Bybel gelees het? 
Is dit met die regte motiewe? Besef jy goed dat baie lewensvrae nie op 
gewone maniere beantwoord kan word nie; dat daar ook iets met jou moet 
gebeur vir jou om in te pas by ’n nuwe koninkryk; dat ’n gedurige 
verandering in denke nodig is? 
 
Vir ’n gelowige moet daar steeds die ervaring wees van ’n begrafnis. Ons dink 
aan Jesus se dood, maar ook aan ons eie. In die Woord is daar immers sprake 
van die noodsaaklike afsterf van die ou mens, die eie ek. Aan die ander kant 
het ek en jy ook deel aan ’n huwelik, die bruilof van die Lam waar ons gaste 
is, maar meer nog, sy bruid, rein en vlekkeloos! Hiervan mag geeneen van 
ons speletjies maak nie! 
 
Dr PIET VAN STADEN 
NHKA 
30 Januarie 2020 
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DANA ONTHOU… 

   Hier staan julle met julle kerkhoede op, Ma. Saam met mev Betsie Verwoerd, nogal. 
Die eerste minister, dr HF Verwoerd, se vrou. In 1965. Of was dit in ’64? Ek is nie seker 
nie. 
   Lizette Murray het die foto onlangs vir my gestuur. Haar ma, tannie Nelie Vlotman, is 
ook op die foto. Tannie Nelie se man, oom Seppie, en Pa was destyds saam in die 
kweekskool op Stellenbosch. 
   Die foto is blykbaar geneem toe julle, die teologiestudente se vroue en vriendinne, 
mev Verwoerd by Groote Schuur, die eerste minister se ampswoning in die Kaap, 
besoek het. ’n Jaar of wat later sou julle nuwe, jong predikantsvroue wees.  
   Pastorievroue. 
   Dit was duidelik ’n spoggerige okasie. Jy het jou handskoene saamgeneem, sien ek. Jy 
hou dit hier voor jou vas, en oor jou linkerarm hang jou handsakkie. 
   Het jy toe al gesorg dat daar altyd ’n boksie Mint Imperials-pepperminte in jou 
handsakkie is? 
   Ek onthou hoe jy Sondae, kort voor die oggenddiens begin, altyd jou handsakkie in 
die kerk oopgeknip en vir ons elkeen ’n spierwit Mint Imperial uit die boksie gehaal het. 
Hoe ons elkeen aan ’n peppermint sit en suig het wanneer Pa op die preekstoel klim, 
asof jy wou hê ons asems moet lekker ruik wanneer Pa die Woord bedien. 
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   Ek dink aan soveel dinge wanneer ek jou daar regs van mev Verwoerd sien staan. 
   Hoekom sou julle die eerste minister se vrou besoek het? Was dit omdat sy, meer as 
enige ander vrou in die land, die een was wat met die grootste gesag vir julle kon vertel 
hoe om met grasie onderdanig aan jou man te wees? 
   Dit is wat jy vir so lank in jou lewe moes wees, Ma. Onderdanig. Mevrou Dominee. 
Kyk hoe jonk is jy op die foto, Ma. Kyk hoe glimlag jy. Jy lyk gelukkig, al moes dit tóé al 
nie altyd vir jou maklik gewees het nie. 
   Pa was ’n ambagsman, ’n passer-en-draaier, by Yskor op Newcastle toe julle getroud 
is. Jy was ’n boekhouer by ’n onderneming, wat ’n rekenmeester wou word. Jy was 
goed met syfers, jy kon mooi sing, jy was kunssinnig. 
   Toe kom Pa tot bekering. Hoe het hy dit altyd gestel? “Ek het in een van dominee 
Attie van Wyk se pinksterdienste kragdadig tot bekering gekom. Ek het net geweet: Ek 
moet ’n predikant word. Dís my roeping in die lewe.” Pa se roeping, en jou plig as sy 
vrou, sy gade, om hom daarin te ondersteun, Ma. 
   Toe is julle mos Stellenbosch toe. Pa het vakansies in die myn gaan werk, maar vir 
sewe jaar lank moes jy grootliks sorg dat daar kos in die huis is. Dag na dag het jy met 
die trein van Stellenbosch af Maitland toe gery om ’n boekhouer by Van Riebeeck 
Verwe te gaan wees. Het jy ooit terug Newcastle toe verlang, Ma? 
   En toe kry Pa sy eerste beroep na Grootfontein in die ou Suidwes-Afrika, en hy besluit 
julle moet soontoe gaan. Toe, skielik, moet jy gemeentebidure lei en kerkbasaars help 
reël en gemeentelede met waardigheid in die pastorie ontvang en onthaal. 
   Is julle, almal van julle hier op die foto, formeel voorberei vir die taak van Mevrou 
Dominee-wees, Ma? Ek twyfel. Ek het jou nooit van so iets hoor praat nie. Moes ’n 
besoek aan mev Betsie Verwoerd so half en half opmaak daarvoor? 
   Van Grootfontein af is julle Daniëlskuil toe. Ek krap anderdag in die trommel rond 
waarin ek van jou persoonlike goedjies hou en kom af op ’n brief wat tannie Rina Smit, 
sekretaresse van die plaaslike tak van die Vroue-Sendingbond (VSB), aan julle geskryf 
het toe julle op Daniëlskuil kom. 24 November 1969. 
   “Ons glo die Heer stuur u hier na ons omdat Hy vir u werk het om hier te kom doen,” 
skryf tannie Rina. “Namens ons VSB ook aan Mevrou baie dankie, want u word sommer 
outomaties die Presidente van ons tak …” 
   Soveel dinge is vanselfprekend van jou verwag, Ma. Net omdat jy die dominee se vrou 
was. 
   ’n Mens kan nie regtig vir Pa daaroor kwalik neem nie, ek weet. Dit is hoe dinge 
destyds gedoen is. Die mans was in beheer in die Kerk, en die vrou se waarde was ver 
bo dié van korale. Miskien gaan dit in party gemeentes steeds so. Ek weet nie. 
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   Natuurlik was dit ook nie net vir jou onaangenaam en ’n beproewing om Mevrou 
Dominee te wees nie. Vol geesdrif was jy die presidente van die VSB en die ACVV en die 
… Met hoeveel liefde en vreugde het julle nie geld ingesamel vir een projek na die 
ander nie: die bou van ’n nuwe tehuis vir bejaardes, ’n kombuis vir die kerksaal. 
Besoeke aan kinderhuise. Hoe gul het jy nie mense in die pastorie onthaal nie. Jy het 
baie vreugde geken in elke gemeente waarin ons was. 
   Maar ek ken ook jou stiltes, Ma. ’n Kind kyk sulke dinge nie mis nie. Ek sien jou nog 
party middae op die stoep sit, en die verte in staar. 
   Ek kan ook nie vergeet hoe jy party dae nie uit die kamer wou kom nie, hoe jy daar op 
die bed gelê het, met die gordyne dig toegetrek, en van jou senuwees gekla het. 
Jy het soveel van jou eie drome afgelê vir Pa, Ma. Omdat jy lief was vir hom. 
   Kyk na julle hier op die foto, Ma. Kyk hoe glimlag julle. Het julle daardie dag vermoed 
wat nog alles vir julle voorlê? 
DANA SNYMAN 
Die Kerkbode 
6 November 2019 



vir óns mense Bid 
 

Dit gaan beter met DIRK DE VOS, maar hy het steeds 
ons gebede nodig; 
ANTOINETTE WANDRAG het ‘n neusoperasie onder- 
gaan. Dit gaan beter, maar sy beleef nog baie pyn; 
ROBBIE RADEMEYER se skoondogter moes vir ‘n 
hartoorplanting gaan; 
SURINDA LOMBARD gaan vir ‘n knievervanging; 
THEA PRETORIUS se seun herstel na ‘n skouer- 
operasie; 
DAVID BEHRENS het ons gebede nodig vir sy gesondheid; 
 
Daar is mense in ons gemeente wat ‘n stryd voer met kanker. Bid 
asseblief voortdurend vir hulle: Annatjie Swanepoel en Eugene Marx; 
 

Ons bid vir mense wat dalk siek is waarvan ons nie bewus is nie; 
 
Ons bid vir DS PHILIP BERGH en sy familie na die afsterwe van 
EUGENIE. Sy het haar dapper stryd teen kanker verloor op Saterdag, 1 
Februarie. 
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Here, 
hoor my stem… 



Waar daar liefde is, en deernis… 
Een van my geliefde professore by die Kweekskool, prof Bethel Müller, het op ’n keer 
in die preekkundeklas opgemerk dat hy hom dikwels verbaas oor die soort versoeke 
wat mense vir predikante gee oor waaroor (om nou maar nie te sê waarteen nie) hulle 
moet preek. Goed soos Sondag-ontheiliging, of dans (ja, in my studiejare was dit nog as 
’n sonde beskou) of dobbel. Hy sê toe wat hom pla, is dat sulke soort versoeke nie kom 
van mense wat hulleself aan dié sondes skuldig maak nie, maar van mense wat ’n 
probleem daarmee het dat ander mense dit doen, want hulle verwag van die predikant 
om (ander) mense op hulle plek te sit, sodat hulleself uit die erediens kan loop en kan 
sê: “Vanoggend het die predikant die mense darem weer goed bygekom!” 
 
Langenhoven het oor hierdie soort ingesteldheid gesê dat ons almal baie ywerig is vir 
die verbetering van ons naaste. Jesus het hieroor opgemerk dat ons eers die balk uit 
ons eie oog moet haal (Matt. 5:7). Dis immers baie makliker (en minder pynlik) om die 
sondes in ander mense se lewens raak te sien en te kritiseer as om hand in eie boesem 
te steek. Jesus het ook mos die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar vertel (Lukas 
18:7-14). Lukas se verduideliking oor hoekom Jesus juis dié gelykenis vertel het, is 
veelseggend: “Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is 
en wat op ander neergesien het ...” 
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Jesus het ook gesê (Lukas 6:37): “Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel 
word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en 
julle sal vrygespreek word.” Is dit die grondhouding van die kerk? 
 
Ons sing graag die lied: “Waar daar liefde is, en deernis, daar is God die Heer.” Ek 
wonder soms hoe ons dit regkry om dié lied met oorgawe te sing, want dikwels is dit 
juis in die kerk waar daar geen deernis is nie; waar mense hard hanteer word. Ek weet 
van ’n gemeente waar die kerkraad ’n beleid van “no tolerance” het. En my hart krimp 
ineen. Hoe op dees aarde het daardie kerkraad by só ’n houding uitgekom? 
 
Ek het ook al in my eie lewe die harde kant van die kerk beleef. Toe wou ek saam met 
koning Dawid in 2 Samuel 24:14 gebid het: “Laat my liewer in die hand van die Here val, 
want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van ’n mens val nie.” Mense kan baie 
hard en wreed wees, en dit is helaas in die kerk ook so. Ons, wat barmhartig behoort te 
wees soos ons Vader barmhartig is (Lukas 6:36). Soos ek Bybelse liefde verstaan, is dit 
’n daad waarin dit nie om myself gaan nie, maar om die ander; waarin ek my in die 
ander se skoene plaas en myself afvra: as dit ek was, wat sou ek wou gehad het? Dis in 
elk geval hoe ek Jesus se woorde in Matt. 7:12 verstaan: “Alles wat julle wil hê dat die 
mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit 
neerkom in die wet en die profete.” 
 
Daarom droom ek van ’n kerk waar daar saggies met mense gewerk word, soos Jesus 
met die vrou wat in owerspel betrap is, gemaak het (Johannes 8). Nie veroordeling nie, 
maar liefde en deernis en omgee. ’n Kerk waar ons met sagte oë na mekaar kyk. ’n Kerk 
wat ’n veilige plek is vir sondaars, want dis tog wat ons almal is. ’n Kerk wat nie daarop 
uit is om sonde in ander se lewe uit te wys nie, maar ’n kerk wat optree vanuit ’n diepe 
besef van ons almal se gebrokenheid en daarom ruimte maak vir ander, al is die 
“ander” nie hoe jy meen hulle behoort te wees nie. 
 
’n Deernisvolle kerk. Dis waarvan ek droom. 
 
JACO THOM 
5 Februarie 2020 
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Sorg vir jou 

 
Siel 

   Mense doen oor die algemeen baie moeite om te sorg vir hulle liggaamlike gesondheid. 

Daar is oefenprogramme, spesiale diëte, mediese ondersoeke en medikasie vir amper elke 

kwaal. Ander kyk met baie sorg na hulle motors, tuine of huise. Tyd, geld en energie word 

gespandeer om vir alles en nog wat te sorg. 

   Al bogenoemde sorg is deel van 'n gesonde koninkryksbegrip en deel van jou roeping. Maar 

hoeveel sorg word gespandeer aan jou siel? Die siel kan nie maklik beskryf word nie, maar dit 

vorm die kernpunt waar alle fasette van jou menswees bymekaar kom. Jou denke, emosies, 

wil, verbeelding en spiritualiteit kan deel uitmaak van jou siel. 

   Wanneer mens nie vir jou siel sorg nie, kom daar ook allerhande simptome soos 

betekenisloosheid, obsessies, emosionele probleme, verhoudingsprobleme, ongelukkigheid 

en probleme met keuses in die lewe voor. Die impak van die sielsgesondheid het 'n effek op 

jou hele lewe. 

   Die woord "besielend" dui daarop dat iets met ryk inhoud gevul word wat andersins leeg sou 

wees. So is 'n lewe sonder aandag aan die siel, arm en leeg. Een of ander vorm van sorg is 

nodig vir ons innerlike gesondheid. 

   Die kuns van sielsorg werk soos wat mens vir 'n plant sorg met water, sonlig, kos, geduld en 

verwondering. Al wat jy doen is om die plant te gee wat nodig is en op 'n plek te plaas waar 

die wonderlewe kan ontkiem, groei en vrug dra. Ons kan nie ons binnekant forseer om te 

groei nie. 

   Sorg vir die siel is 'n heilige kuns. Die doel van dié sielskuns is nie om die lewe probleemvry 

te probeer kry nie, maar om dieper te leef, innerlike rykdomme te ontdek, met meer betekenis 

te leef en meer waarde aan die lewe te heg deur God se teenwoordigheid te ontdek. 

   Elkeen se "sielplantjie" verskil. Jy word genooi om te leer ken hoe jou siel gevoed word. 

Dalk is dit om in die natuur te wees, stil te wees, Bybeltekste te lees, 'n erediens by te woon, 

te bid, kontak te maak met ander wat jou geestelik inspireer, musiek of kuns. 

   Wanneer die vars Lewende Water in jou siel invloei sal jy met 'n nuwe huppel in jou stap 

opstaan, nuwe innerlike rykdomme ontdek, diep vrede ervaar te midde van groot uitdagings 

en die Teenwoordige se omarming beleef. Sorg vir jou siel. 

DS IMMANUEL VAN TONDER 

NG Gemeente Lynnwood 

7 Februarie 2020 
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Draai jou rug bietjie op die toekoms 
“I always get to where I’m going by walking away from where I have been.”  
—Winnie the Pooh 
 
   Die jaar het begin met die spoed van wit lig. Alles skop weer af. Die rustigheid 
van Desember is al lank vergete. Daar is nuwe ywer en energie vir al die dinge 
wat dié jaar moet gebeur. Die hele jaar lê voor ons, of doen dit? Die aanhaling 
laat ons weer eens besef hoe belangrik dit is om te onthou, te reflekteer en 
herinneringe saam te neem die toekoms in. 
   Daar is ‘n interessante beeld wat in die Ou Testament voorkom wat beskryf 
hoe die mens homself ten opsigte van die tyd georiënteer het, met sy rug na die 
toekoms en met sy gesig na die verlede gedraai. Die rede hiervoor is dat die 
mense wat toe gelewe het, anders as ons, meer gedink het oor die verlede se rol 
ten aansien van die toekoms. Hulle was van mening dat mens die verlede kan 
sien. Jy kan daarna kyk en daaruit leer en dit kan vir jou iets van die toekoms 
vertel. Die verlede het dus voor jou gelê. Die toekoms is onbekend en geen 
mens kan dit vooruitsien nie, dié dat die toekoms agter die persoon is. Dit word 
so uitgebeeld dat ons dit nie kan sien nie en dat dit eintlik nie daarop moet wees 
waarop ons oë, ons gesig gerig moet wees nie. Die Psalm 143:5 se Engelse 
vertaling beeld hierdie beskouing so mooi uit: “I remember the days which are 
before me; I meditate on all that You have done”. 
   Die gedeelte wys hoe ‘n persoon homself of haarself oriënteer deur te kyk na 
die verlede, deur te onthou waar hulle die Here in hul lewenswandel die naaste 
ervaar het. Dit maak dat ons die Here ook vertrou met ons toekoms en weet dat, 
net soos Hy in ons verlede teenwoordig was, en net soos Hy nou teenwoordig 
is, sal Hy ook in die toekoms teenwoordig wees. 
   Dit is vanuit hierdie erkenning, hierdie besef van waar ons al was, waar ons is, 
dat ons die toekoms in kan beweeg. Die aanhaling van Winnie the Pooh maak 
ons bewus van die uiterse belang om eers te kyk waar ons vandaan kom, waar 
ons is en dan kan ons vanuit hierdie posisie begin beweeg en die toekom 
tegemoet gaan. 
   Die hele jaar wat voor ons lê, met alles wat nog moet gebeur, gereël of 
gedoen moet word, het vanuit hierdie posisie nie meer so ’n verlammende effek 
op ons nie. 
   Neem vandag ‘n oomblik en draai bietjie jou rug op die toekoms, kyk na die 
verlede en weet dan van waar jy beweeg, die toekoms in. 
DS JEANDRI BEZUIDENHOUT 
NG Gemeente Lynnwood 
31 Januarie 2020 
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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


