
 

Die Christelike gedrag  

3 Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op 

die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en 

singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en ja-

loesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar ge-

haat.  

4 Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en 

sy liefde vir die mens verskyn.  

5 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir 

ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy 

eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wederge-

boorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees 

wat nuwe lewe gee. 

6 God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitge-

stort deur Jesus Christus ons Verlosser.  

7 So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons 

erfgename geword van die ewige lewe wat ons ver-

wag. 

8 Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy 

van hierdie dinge met groot nadruk 

moet getuig, sodat dié wat tot ge-

loof in God gekom het, hulle op 

goeie werk kan toelê, werk wat 

goed en nuttig is vir die mense.  

 4 Aug. Erediens 

 Kategese 

 5 Aug. Kursus: 

 Huweliksvoorbereiding 

 6 Aug. Kommissies vergader 

 7 Aug. Vrouebybelstudie 

 Ontdek die Woord 

 9 Aug. Openbare vakansiedag 

 Vrouedag 

11 Aug. Erediens 

 Geen Kategese 

 Geen Jeug 

12 - 13 Aug.  Ringsitting 

14 Aug. Vrouebybelstudie 

 Ontdek die Woord 

18 Aug. Nagmaal 

 Kategese 

20 Aug. Finkom vergader 

21 Aug. Vrouebybelstudie 

 Ontdek die Woord 

25 Aug. Erediens - Bybelsondag 

 Kategese 

28 Aug. Vrouebybelstudie 

 Ontdek die Woord 

29 Aug. Pitkos-Vrouebyeenkoms 

 Kerkraadsvergadering 

30 Aug. - 1 Sept.  Jeugkamp 

 
 

 

 

Program vir die maand 

Augustus 2019 

Uit die Woord - Titus 3:3-8 

Vermaning uit Judas:  vers 21 

Bly in die liefde van God.  Vestig steeds julle verwagting 
op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat 

die ewige lewe aan julle sal gee. 

 



 
soms onveilig en genadeloos. 

Onthou Ps. 127:3:  “Seuns is geskenke van 

die Here, kinders word deur Hom gegee.” 

Leef geseënd, vol vertroue en vreesloos:  
ons behoort aan die huisgesin van ons 

Vader. 

 

Dit is winter.  Dit is grys.  Dit is koud. 

Voel jou gees ook asof jy op ‘n winterreis 
is;  is jou hart grys, jou gedagtes leeg en 
koud?  Kneus die grysheid en ouderdom 
jou?  Nee man!  Kyk op. 

Sien die blou lug, die goue son, ervaar 
God se aanwesigheid in alles wat goed en 
mooi en standhoudend is. 

“God heft ons geen kalme reis beloofd, 
maar wel een behoudend aankomst.” 

(Anoniem) 
 

 

ONTDEK DIE WOORD 

Kom gerus Woensdag-
aande van 18:00 tot 
19:00 kerksaal toe.  Ds. 
Lafras behandel met ons 

“’n Reis deur die Bybel.” 

Wat ‘n reis!  Daar word 
soveel interessante feite 
meegedeel.  Dinge waar-
van ek nog nooit gehoor 
het nie.  Die atmosfeer is 
gesellig.  Met ‘n koppie 
koffie in die hand word 
opinies gelig en staaltjies 

vertel. 

En soos altyd, berei ds. 
Lafras deeglik voor en met sy humorsin is dit 
‘n fees.  Ons is nou klaar met 1 Samuel en 2 
Samuel.  Koning Dawid was ‘n dinamiese leier 
en ‘n uit-stekende militaris.  Sy mentor was 
die Here.  Hy het so ‘n intieme verhouding 
met God gehad en Hom in alles geken.  As 

ons vandag maar sulke leiers gehad het. 

Maar kom maar self … Julle is welkom. 

Marthie 

Iemand het vir Moeder Teresa gevra:  

“Wat kan ons doen om wêreldvrede te 

bevorder?”  Haar antwoord:  “Gaan huis 

toe en wees lief vir jou gesin.”  Weer het 

ek besef hoe wonderlik, hoe kosbaar ‘n 

gesin is.  Dit het my ook geskud.  Ons 

leef in ‘n tyd waarin daar so baie ver-

skeurde gesinne is:  egskeiding, enkel-

ouers, onbetrokke ouers.  Praat met on-

derwysers en jy hoor dat daar dikwels 

meer kinders uit gebroke huise in ‘n klas 

is, as dié uit ‘heel’ gesinne. 

Gesinsgeluk is soos ‘n erdekruik vol veel-

kleurige blomme.  Elke kleur verteen-

woordig ‘n ander faset van gesinsgeluk.  

Hoe arm is die kinders wat net ‘n ge-

kraakte pot, vol droë blomme sien!  Hulle 

beleef ‘n grysbruin kindertyd.  Die pot is 

daar;  die blomme ook, maar die kleur, 

die warmte, die standvastigheid ontbreek. 

Hoe verblydend is dit dat daar nog ge-

sonde blymoedige gesinne is!  Hulle sien 

die heldergeel van sonneblomme in die 

son:  hulle lag, is vreugdevol, gelukkig.  

Hulle ken die warm vreugde van rooi:  

onbaatsugtige, onvertroebelde liefde van 

ouers, broers en susters.  Sonder om dit 

bewustelik te besef, ervaar hulle die sagte 

blou, rooskleur en wit van vergeet-my-

nietjies, rose en lelies.  Hulle word groot, 

omvou deur teerheid, innigheid, ver-

troosting, vertroue en standvastigheid. 

Kate Wiggin het gesê:  “Elke kind wat op 

aarde gebore word, is ‘n oorspronklike 

gedagte van God, ‘n ewig-nuwe en stra-

lende moontlikheid.” 

Laat ons as gesinne, as ‘n gemeente, as ‘n 

gemeenskap nooit ophou om vir ons ge-

sinne, ouers, kinders te bid nie.  Hulle is 

kosbaar, soms weerloos en moet staande 

bly in ‘n wêreld wat baie veeleisend is: 

Ons Senior Lidmate 

MARTHIE 

Medegrys

Elsie de Beer 



 

02 Augustus INA KROUKAMP  

03 Augustus WILLEM ROSSOUW 082 774 6785 

03 Augustus MARGARET VAN NIEKERK 011-974 4390 

05 Augustus MABLE  BEZUIDENHOUT 082 400 9785 

07 Augustus ISABEL HANSEN 011-609 3772 

08 Augustus LORETTA DE LANGE 083 310 7927 

09 Augustus ERNA WOEST 082 963 2324 

10 Augustus ELMARIE MATHEY 074 177 3615 

10 Augustus ANITA SMITH 011-609 4786 

11 Augustus ALTA VILJOEN 082 068 9530 

12 Augustus BILL DIPPENAAR 011-609 8893 

15 Augustus JOHANN DE VILLIERS 082 468 6308 

16 Augustus ELSIE ERASMUS  

19 Augustus MANDA BRüSSOW  

21 Augustus JACK LAMBERT 011-453 4859 

21 Augustus HENDRIK SAUNDERS 011-609 4625 

24 Augustus ELSIE STEYN 083 462 5988 

27 Augustus JOHAN OELOFSE 083 631 5420 

27 Augustus ANNE STRAUSSNER 011-609 5951 

28 Augustus KOBUS LOMBARD  

28 Augustus RONEL JORDAAN 011-609 3964 

28 Augustus MARLOW LAMBERT 011-453 4859 

29 Augustus KARIN RADEMEYER 082 463 7474 

30 Augustus WILMA VAN DER MERWE 084 221 2130 

30 Augustus TIENIE VENTER 011-608 3971 

30 Augustus MARLENE BOTHA 082 940 5876 

 

Ons Super Seniors wat in Augustus verjaar is:  

Jack Lambert  wat sy 87ste  verjaarsdag vier op 21 Augustus 

Isabel Hansen is 86 op die 7de 

Marlow Lambert is 86 op die 28ste 

Anne Straussner 84 op die 27ste 

Bill Dippenaar 83 op die 12de 

Hendrik Saunders is 81 op die 21ste Marlene Botha is 81 op die 30ste  

Tienie Venter is 80 op die 30ste 

BAIE GELUK AAN AL ONS SENIORS!!!!!  

Ons bid julle die seën van ons Here toe. 



 

KERK 
 

 

 

 

Gasprediker:  Dominee Sunnell Ribbens 

Sondag 30 Junie het die gemeente die voorreg gehad om Dominee 
Sunnell Ribbens, van die Sunwardpark gemeente as gasprediker by 

ons te verwelkom. 

Ds. Sunnell het uit Jesaja 55:1-13 gepreek.   

Sy het die storie van Al Capone, ‘n berugte Mafiabaas in Chicago in 
die 1930’s vertel.  Sy prokureur was bekend as Easy Eddie en hy is 
goed deur die Mafiabaas onderhou om sy geheime veilig te hou.  
Die misdadiger-omgewing waarin hy hom bevind het, het Easy Ed-
die se hart verhard.  Tog het hy ‘n sagte hart vir sy seun gehad en 
net die beste vir hom gegee en gedoen.  Toe Capone uiteindelik 
vasgetrek is weens belastingontduiking, het Easy Eddie getuig en ook vir die regter vertel 
dat die jurie reeds omgekoop was deur Capone.  ‘n Nuwe jurie is aangestel en Capone is 
tronk toe gestuur.  In 1939 is Easy Eddie doodgeskiet.  Deur met integriteit gedurende die 

hofsaak op te tree het hy  geword wat hy nog altyd was. 

In Jesaja 55 hoor ons meer oor die Israeliete se tyd as ballinge in Babel.  Hulle was toe 
reeds so 50-60 jaar lank daar en het begin optree soos die Babiloniërs.  Hulle wou nie 
stroomop of anders wees nie.  Meeste het Jerusalem glad nie geken nie en slegs daarvan 

gehoor wanneer die ouer mense van “die goeie ou dae” gepraat het. 

Die profeet kom sê hier vir hulle dat God hulle nie vergeet het nie.  Deur die metafoor van 
straatverkope op ‘n markplein in die nabye Ooste word die Israeliete daaraan herinner dat 
hulle God se kinders is.  Hulle koop duur dinge maar dit versadig hulle nie.  Dan kom God 
en bied vir hulle die beste aan en dit is gratis.  Hulle word herinner dat hulle in die wêreld 

wil inpas maar dat hulle hul identiteit in God moet vind, nie in die wêreld nie. 

Hulle moet terugdraai na God toe want Hy bevestig Sy ewige verbond met hulle.  God se 
woorde en gedagtes is nie soos ‘n mens s’n nie.  ‘n Paar jaar later word die Babiloniërs deur 

die Perse verslaan en die Israeliete word terug gestuur na Jerusalem. 

Wat kom sê Jesaja 55 vir ons?  God se belofte aan die Israeliete is ook vir ons geldig.  Ons 
is kinders van God en Hy is lief vir ons.  Ons word uitgedaag om nie ons identiteit deur die 
wêreld te laat bepaal nie.  Ons moet dit ten volle uitleef, nie net op spesifieke tye en op se-
kere plekke nie.  Om so te kan leef vra gehoorsaamheid en afhanklikheid van God.  God is 

altyd getrou. 

Om die preek af te sluit, het Ds. Sunnell nog ‘n verhaal vertel.   

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Amerikaanse vliegtuie opgestyg vir ‘n missie teen die 
Japanese.  Een van die vliëeniers, Butch O’Hare het agtergekom dat hy slegs ‘n halftenk 
brandstof gehad het en dat sy radio nie gewerk het nie.  Hy het teruggedraai na die vlieg-
dekskepe toe.   Met die terugdraai merk hy toe op dat daar Japanese vliegtuie op pad was 
om die Amerikaanse vloot aan te val.  Hy het onmiddelik op hulle begin skiet en 5 vliegtuie 
afgeskiet.  Hy is vir hierdie heldhaftige optrede vereer.  ‘n Jaar later is hy oorlede toe sy 
vliegtuig afgeskiet is.  Butch O’Hare was Easy Eddie se seun.  Die O’Hare lughawe in Chica-

go is na hom vernoem.  Hy het geword wat hy altyd was. 

Mag ons God se liefde elke dag so uitleef sodat almal met wie ons in kontak kom, God in 

ons kan sien. 
Yvette Bester 



 

By die doopvont 

 

Antonio Jason de Giovanni 

seuntjie van 

Enrico en Inge 

gedoop 

7 Julie 2019 

deur 

Ds. Gert Hattingh 

Nuwe intrek-

kersgeselligheid - 25 Julie 2019
 

 

 



 

VROUE vir Christus -  Kunsoggend  20 Julie 2019 

Dit was weer een van daai dae.  Koud en vaal buite maar opgewonde en vol kleur binne die harte van die 

dames wat saam getrek het vir nog ‘n wonderlike kunsoggend gereël deur die dames van Vroue vir 

Christus. 
 

Tannie Marguerite het geopen met ‘n stukkie waarmee ons almal kon assosieer. Ons lewens manifes:.  

wat ons wil wees en wat ons wil doen as mens van Christus op aarde. So gepas by die tema van ons og-

gend, wat mosaiëkkuns was.   
 

Katy Pratt was ons leerdame vir die dag en haar sagte en liefdevolle geaardheid, ondersteuning en geduld 

het vir ons elkeen moed gegee om die kunswerkies te voltooi. Deur die oggend het ons stukkies teëls en 

glas bymekaar gesit om iets te skep wat betekenis vir ons het. Net soos ons lewens wat deur soveel deur-

mekaar stukkies deur Jesus se genade aanmekaar gesement word om iets wonderliks en uniek te wees;  

net so is ons elkeen pragtig en besonders. 
 

Baie dankie aan elke dame wat daar was, vir die lekker pensie-vullers, die koffie en tee, die gesels en lag.  

Dankie aan Katy dat sy haar passie en gawe met ons kom deel het. En baie dankie vir ons organiserings-

feetjies… die oggende is salf vir ‘n besige lewe! 

Ons het ook Marthie se verjaarsdag gevier en ‘n geskenkie aan haar oorhandig. 

Huweliksvoorbereiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drie paartjies wat die 

huweliksvoorbereiding- 

kursus bygewoon het, aan- 

gebied deur ds. Pieter en  

ds. Lafras. 

Baie seën aan julle met die 

reëlings vir jul voorgenome 

huwelik. 
 

Corné Language 

André en Minnie Pieter en Chantelle 

Warren en Chérine 



  1 Kon 19:1-18 GOD KLINK ANDERS AS WAT JY DINK 

 

1 Kon 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 ver-

wag. As ons net twee hoofstukke terugblaai, sal ons ’n heel ander Elia 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 of-

fer 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 ge-

stuur, 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 Is-

rael, 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 ver-

skyning. Hy sê (19:11): “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here. Ek wil verby-

gaan.” 

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. 
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 • 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 te-

kens 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 heel-

temal 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 moei-

lik hoor, want ons besigwees veroorsaak 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! 
Amen.   

 

Jaco Thom 


