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Nuus uit Wallis
die universiteit beskikbaar gestel om
te huur. Hulle leen vir ons twee
banke, ’n eetkamertafel, ’n studeertafel en ys-/vrieskas. Ons moes
reeds ’n vyf jaar oue motor, breekware, ’n bed en matras, handdoeke
en eetgerei deur die pos bestel. Dis
’n baie vreemde manier om in ’n
nuwe land te begin. Ons is dankbaar dat daar oënskynlik niks fout is
met die motor nie en dat die bed/
matras lekker slaap. Ek moet ook
net noem dat daar met die eerste
salaris ’n bottel Apple-tiser, Mrs
Ball’s chutney en twee bottels Leopard’s Leap Shiraz gekoop is. Net
omdat ons kon!

Ek en Darrell het op 28 Januarie
2020 gehoor dat sy aansoek om ’n
fakulteit veeartsenykunde in Aberystwyth, Wallis, te begin, suksesvol was.
Ons het op 4 Februarie kom kyk hoe
dit hier lyk, en die aanbod aanvaar en
ons albei het op 11 Februarie ons
werke by die Universiteit van Pretoria
bedank om op 1 April in Wallis te
begin.
Aberystwyth is aan die “einde van die
aarde” — ’n klein seedorpie aan die
weskus van Wallis met ongeveer 8
000 inwoners. As die 8 000 studente
nege maande van die jaar hier is,
groei die getalle na 16 000. Op 24
Februarie is ons Wallistrek in Wonderboom gepak en sedertdien leef
ons uit twee tasse elk. Ons sou op
28 Maart uitvlieg uit Suid-Afrika, maar
met Covid-19 moes ons twee keer
ons vlugte vervroeg en is inderhaas
op 19 Maart op die laaste Emiratesvlug uit Suid-Afrika. Ek het nog die
oggend van 19 Maart my motor verkoop en is ons later die dag van die
werk af na die lughawe. Ons het ons
sentimentele goedjies na Vishoek,
waar ons aftreehuis is, getrek en het
nou twee eenhede in die mark in Pretoria. So het ons in ’n maand twee
motors verkoop, twee huise opgepak
asook ons werksverpligtinge afgehandel en het behoorlik uitasem in
Wallis gearriveer.

Ons is nou reeds 12 weke hier en in
“lockdown” sedert ons aankoms. Een
van ons beweegredes was om nader
aan ons kinders te wees. Emma (my
enigste) het in November 2019 saam
met haar man na Londen verhuis en
Darrell se ouers en twee kinders woon
in Noord-Ierland. Darrell se familie is
swaar getref deur Covid-19. Sy ma is
op 3 April tuis oorlede. Sy pa, twee
susters en ’n swaer het almal ook die
virus gekry en ons het drie weke lank
gevrees vir sy pa se lewe. Die susters
het hulle tuis versorg. Die ses kleinkinders in Belfast het hul ouma op
Paasvrydag begrawe. Dit was
hartverskeurend om hulle te sien twee
meter van mekaar staan by ’n graf,
waar elkeen met sy eie hartseer worstel; niemand om ’n drukkie te gee, vas
te hou en te troos nie. Ons kon die
diens via Zoom bywoon. Ongelukkig is
Wallis nog in totale “lock-down”, en het
ons nog geen familie in hierdie tyd
gesien nie en mag slegs drie myl van
ons huis af beweeg om óf inkopies te
doen óf die dokter te besoek.
Ons het vir die eerste maand in ’n gemeubileerde woonstel in die dorp gebly
en moes vir ses weke in rande oorleef
voor die eerste salaris einde April
ontvang is. Dit was genoeg om enige
ou se bors te laat toe-trek! Intussen het
die universiteit vir ons ’n ou drieslaapkamer-plaashuis in ’n woud naby aan

Ons Suid-Afrikaanse trek is nog in
Pretoria en het nooit die land voor
“lockdown” verlaat nie. Ons is laas
week laat weet dat hulle nog nie kan
aandui wanneer ons ons meubels
kan verwag nie. Na 12 weke besef
mens dat ons met te veel wêreldse
goed leef. Mens kan met soveel
minder klaarkom.
Ek het nog niemand ontmoet nie en
hou kontak met my Suid-Afrikaanse
vriende met gereelde koffie/Zoomkuiers. Ons familie het ’n weeklikse
ete saam en ek is dankbaar vir tegnologie wat ons maklik met mekaar verbind. Darrell werk van die
huis af en is volstoom aan die gang.
Hulle verwag om die universiteit
moontlik middel-September weer
oop te maak.
Ons planne om naweke Wallis te
verken, saam met ons kinders
Engeland en Skotland plat te ry en
om in Noord-Ierland te gaan kuier,
is vir eers duister.

Ek verstaan vir die eerste keer
hoekom die oumense ’n Kook en
Geniet gehad het. Met tyd
beskikbaar, kook of bak ek daagliks,
hekel en brei mens ewe skielik, lees
boeke waarvoor jy nooit tyd gehad
het nie en het ek ’n groentetuin
begin. My wortels, blomkool, kool,
broccoli, skorsies, murgpampoentjies en pampoen groei mooi! Ek kan
nie soggens wag om te sien hoe
hulle aankom nie. Klein dingetjies
wat eindelose plesier verskaf.
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Nuus uit Wallis: Vervolg
Ek is hier met ’n 10-jaar “visitor visa” en mag net ses maande van die jaar hier bly, wat beteken dat ek teen 20 September uit die land moet wees en moet terugkeer na Suid-Afrika, waar hulle my “spousal visa”, waarvoor ek reeds in Februarie aansoek gedoen het, sal uitreik. Daar is dus nog ’n paar uitdagings wat wag. Ons hoop dis teen daardie tyd veilig
om na Suid-Afrika te vlieg dat ek weer uiteindelik kan terug-keer na Wallis.
Waardeer die Suid-Afrikaanse weer, die lekker winter sonskyndae. Sit buite en drink die son in. Geniet ’n lekker
skaaptjoppie, ’n Deo Gloria-“rump steak”, sushi en natuurlik, Suid-Afrikaanse wyn. Als dinge wat hier onbetaalbaar duur
is. Ons koffiekuiers met Heinrich is ’n hoogtepunt soggens en ons sê dankie daarvoor. Dis lekker om Afrikaans te hoor
met die voëlgeluide in die agtergrond. Ons vra daagliks: “God seën Afrika en ons mense.”
Groete

Darrell en René Abernethy

KOFFIEKUIERS
Om saam te kan koffie drink al, is ons
ingeperk...
Diegene wat my ken sal weet dat daar twee soorte drinkgoed is waarvoor ek baie lief is... koffie & rooiwyn! En
verder hou ek daarvan om met mense te kuier en te gesels!
So gebeur dit toe dat ek met die begin van die inperking
besef dat ek nie hierdie liefdes van my so lekker sal kan
geniet nie... en siedaar... die gedagte van die KOFFIEKUIERS is gebore! Ek het besluit om elke oggend (eerder
met ‘n beker koffie as ‘n glas rooiwyn) te kuier saam met
ons lidmate en familie.
Elke oggend so teen 06:00 het ek – soos normaalweg –
opgestaan en met ‘n beker koffie iewers gaan sit om ‘n kort
video op te neem waarin ek oor ‘n bepaalde Skrifgedeelte
nagedink en my gedagtes gedeel het.
Die Koffiekuiers het gou verder versprei as ons lidmate en
my familie. Die versoeke het deurgekom dat ek die klank
beter maak, die video’s kleiner maak en dat meer mense
die video’s kon ontvang. Daarom het ek besluit om ‘n
Koffiekuier WhatsAppgroep te begin wat ek kon gebruik om
hierdie video’s te deel.
Tans is daar 363 persone op die Koffiekuier WhatsAppgroepe, van wie 202 lidmate van NG Gemeente Overkruin
is. Verder is 116 mense in Suid-Afrika (vanaf Kaapstad in
die suide tot Marken in die noorde en Onseep-kans in die
weste tot Nelspruit in die ooste) deel van die groep. En
dan is daar ook 45 buitelanders wat deel van ons Koffiekuier-Gemeente is... Wallis, Qatar, Nieu Seeland, Australië,
Kalifornië, Kanada, Isle of Man, Verenigde Koninkryk, Fiji,
Suid-Korea en China.
Die Koffiekuiers word op ons gemeente se YouTubekanaal ook gelaai en die statistiek van YouTube wys op 25
Junie (van Koffiekuier #1 - 90) dat daar ‘n gemiddeld van
282 views per dag van elke video is en dat 67,6% van die
kykers inderdaad die hele video deurkyk! Ek wonder nogal
op watter punt die ander 32,4% besluit om op te hou kyk...
As jy na die totale aantal views kyk, beteken dit dat ek die
voorreg gehad het om vanaf 27 Maart tot op 25 Junie ‘n
totaal van 25 069 gesprekke met mense oor hulle geloof in
die Drie-Enige God kon hê!
Verder plaas ek die Koffiekuiers
ook op my persoonlike Facebookblad, asook op ons gemeente se Facebookblad… en daar is ‘n paar mense wat direkte subscribers op
ons YouTube-kanaal is.

Ek is regtig nie gepla oor die getalle en statistiek nie... die
volgende kort getuienis wat ek van Elaine Swanepoel uit
Qtar ontvang het, maak dat ek met groot vreugde elke dag
so ongeveer 90 minute spandeer aan die opneem, redigering en plasing van die Koffiekuiers... en dan natuurlik die
gesprekke (per WhatsApp, SMS of oproepe) wat ek met
mense het na aanleiding van die video van die dag. Ek
deel graag – met Elaine se toestemming – haar getuienis:
4 Junie 2020: “More ds Heinrich
Ek gaan ds voorspring met ‘n boodskappie, skuus ! Die rede is om
te getuig dat die koffiekuiers die begin was van ‘n herlewing in my intieme verhouding met God. Ek het maar
geworstel die laaste paar maande na die verhuising na
Qatar, om na ‘nuwe normaal’ oor te skuif. My lewe is
soveel meer stressloos hier en ek het verskriklik baie
seëninge om voor dankbaar te wees, tog was ek nie
waarlik gelukkig nie. Dink ek het te veel gesoek na
wêreldse oplossings om my weer nuttig te laat voel en
eintlik moes ek net weer bietjie nader skuif aan God.
Met hele nuwe omstandighede, het ek gesukkel om
vroeg genoeg op te staan dat ek ware stiltetyd saam
met God kan hê.... maar nou kan ek met vreugde
getuig dat God my elke oggend iewers tussen
04:30/05:00 wawyd wakker maak vir my tyd saam met
Hom. En dis sonder ‘n selfoonalarm....Iets val in die
huis, my hond blaf ens.....ek smile skoon as ek dan
wakker word want dis asof Hy my persoonlik uit die
bed boender - Elaine Swanepoel, Qatar.
Dankie dat ek op hierdie manier ‘n klein verskil kan maak in
mense se lewens... Dankie vir diegene wat getrou elke
dag vir my ‘n kort boodskap stuur om te laat weet hoe dit
met hulle gaan... Dankie dat ons Vader ons op hierdie
manier die geleentheid gee om saam te kan koffie drink al
is ons ingeperk! Aan Hom al die eer!
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Pinksterreeks 2020 – Ds. Jaco Strydom,
Ring van Wonderboom. Samevatting deur dr. Petrus Moolman

1.

2.

Sonder tyd af vir gebed

iv

Christus wil ons weer die kuns aanleer om
onselfsugtig te gee.

v.

Verbondsluiting – God seën sy verbondskind om tot seën te wees.

a.

Stilte – hoor voëltjies sing (in kombi) wanneer
ons net stil word.

b.

Ons hoor God wanneer ons werklik voor Hom
stil word.

c.

“Here, breek my hart met dit wat u hart breek.”

a.

d.

Die verrassende van gebed: onsself word die
antwoord op gebed.

Ons eenheid wys die wêreld dat sy kerk ‘werk’ –
eenheid sodat die wêreld iets van God vertel.

b.

e.

Die afloop van gebed, is om aan te meld vir
diens.

Vergelyk name vir kerk: volk, gemeenskap, liggaam, ens.

c.

In gemeenskap met mekaar – oortuig die wêreld
van God.

d.

Misverstande oor ‘community’ (gemeenskap) as
kerk.

Reis lig – ons moet van onnodige dinge ontslae
raak – om by doel van kerkwees uit te kom
Vroeë kerk (Hab. 2 en Hab. 4) – Onselfsugtige liefde
i.

Teenoorgestelde van liefde is nie haat nie – (bv.
kindermolesteerder haat nie kinders nie) – dit is
selfgesentreerdheid.

ii.

Kry baie reg met min (nie eiendomskommissie
en finansiële kommissie nie). Kritiese vraag is:
Behoort die rolle/funksies van kommissies nie
dalk anders te lyk nie? Moet finansiële kommissie nie kom sê hoe ons die middele gaan
insamel om aan ons roeping te voldoen nie?
(Lede van kerkraad is dikwels entrepreneurs wat
groot goed buite doen … maar in die kerk sukkel
ons om klein goed aan die gang te kry.)
1.

Wat dra ons saam wat onnodig is en ons
spoed breek?

2.

Standbeeld van perd … kap alles weg wat
nie soos ’n perd lyk nie.

3.

Kap weg wat nie soos Jesus is nie/wat
onnodig is in kerkwees (ons kap dikwels
’n Jesus uit wat lyk soos ons wil hê y moet
lyk).

4.

Ons moet toelaat dat Jesus ons ontstel!
i.

Die mense met wie Hy assosieer
(Samaritane, tollenaars, sondaars).

Hou nie by godsdienstige gewoontes nie (vas,
hande was, Sabbat, materiële besittings,
reiniging van die tempel – karring aan
hulle
‘kerklike ekonomie’– moet sendingkommissie nie die belangrike kommissie wees … wat die roeping van Jesus
aan sy gemeente profeties hoor en formuleer nie?)
iii.

Geld raak mense se afgod. Geld bepaal
wat vir jou die belangrikste is. Wat is die
prioriteite van die kerk – as ons kyk na die
begroting en die jaaralmanak? (Voorbeeld
van die reaksie van ’n kerkraad op ’n
hawelose man se dood op stoep … was ’n
staalheining om haweloses uit te hou – dis
heel anders as Christus se verhouding met
gemarginaliseerdes.)

3.

Leef in gemeenskap (Joh. 17)

i.

Kerk is ’n sosiale byeenkoms.

ii.

Kerk is ’n vreemde ‘geestelike’ byeenkoms
(dikwels gedryf deur vrees vir straf –
Knowen) – kerk moet plek wees waar
mense beweeg van gebrokenheid na gemeenskap.
Die indruk dat die kerk ’n kliek
is – vergelyk byvoorbeeld die
verskillende groepe wat onder
die Jode bestaan het – kerk is
nie ’n gefragmenteerde kliek
nie. Almal word in die kerk verteenwoordig (ook die gemarginaliseerdes).
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Pinksterreeks vervolg:
Dit het die vroeë kerk onderskei (Kol. 3:11)
— in Christus is almal een.
4.

Goed te wees teenoor vyande (as jy dit wegvat, bly
niks van die evangelie oor nie)
a.

b.

Atleet kan alleen presteer as hy oefen
… deur net die regte dieet te volg,
gaan hy nie presteer nie.

Kerk is die gemeenskap wat oefening kry om ’n
verskil te maak.
i.

Hoeveel eredienste/Bybelstudie bygewoon … watter verskil maak dit?

ii.

As ons dit wat ons leer, nie uitleef nie,
word ons lomp.

b

As die kerk onder druk verkeer – is ons dieselfde
as wat ons etiket sê? Vroeë kerk se enigste
geleentheid om boodskap uit te kry, was juis
wanneer hulle onder lewensdruk verkeer het.
(Hy gebruik die voorbeeld van die Colgatetandepastabuisie – as jy dit druk, verwag jy dat
daar Colgate sal uitkom.)

1.

As ons so baie spandeer in terme
van eredienste en gemeenteinstandhouding – wat gebeur
daarmee? Waarom sien ons so min
van die verskil wat ons veronderstel
is om te maak? As ons so baie insit,
moet daar iets positiefs uitkom.

c

Stefanus bid (soos Jesus) dat dié wat hom met
klippe doodgooi, vergewe moet word.

2.

d.

If you don’t transform your pain, you will transmit
it (mense wat pyn ervaar het, veroorsaak self
pyn, tensy hulle dit verwerk).

As daar nie iets gebeur met dit wat jy
inkry nie, raak jy imuun daarteen! Is
dit nie dalk die rede waarom daar
dikwels min in die kerk sigbaar word
van wat Jesus vra nie?

e.

Seerkry kan jou:

f.

g.

h

i.
5.

Wat gebeur in die kerk dat ons dikwels moeilike
situasies kreatief moeiliker maak? Konflik genereer sy eie momentum – in die kerk moet dit anders wees!

3.

i.

Onderkry;

ii.

Na die ander kant laat reageer …;

iii.

Tranformeer dit in iets positief (soos Jesus
aan die kruis) — ons moet soos bome word
wat ons toksiese asems in suurstof verander.

Vergelyk Rom. 12:21 … moet jou nie deur die
kwaad laat oorwin nie, oorwin die kwaad deur
die goeie – lig te maak/wees wanneer dit donker
word. Wat en hoe reageer ons onder druk?

Wat ons DOEN, gee gesag aan die wat
ons sê/verkondig.
1.

iv

Baie mense gee die kerk net één kans! (vergelyk
die Moslem wat ’n diens in Villeria in die kerk
bywoon … en tot bekering kom danksy die manier waarop hy verwelkom is). Hy is deur sy
familie verwerp, maar het deel van die Christelike gemeente geword).
Kerk moet wees waar die boosheid/onreg moet
stop … dan verander dinge!
Wanneer plek afbrand – is daar drie groepe:

i.

Dié wat die vuur aansteek.

ii.

Toeskouers.

iii.

Brandweermanne wat die vuur blus – dis
hulle besigheid!
1.

Kerk veronderstel om daar te wees –
waar wie jy is, sin maak … dikwels op
vreemde plekke.

2.

Toeskouers is die negatiewe mense
… die positiewe ouens is dié wat betrokke is.

Die huis wat in die storm nie wegspoel nie, is die een wat op die rots
gebou is … en Jesus verklaar dit as
dié wat gehoor en gedoen het.

Wat is dit wat ons daar bring?
1.

Paulus sê dis die liefde van Jesus
wat ons dring.

2.

Ons kan ’n passie hê VIR Jesus (oor
Hom sing, Hom verheerlik, ens.) …
maar dan moet ons ook die passie
VAN Jesus hê!

Jesus sê in Bergrede – Matt. 6 – oog vir oog/
tand vir tand … Ghandi sê waar almal leef met
die gees van oog vir oog, raak almal later blind!

Gee om vir die wêreld
a.

iii.

a. Begin die dinge doen wat Jesus gedoen het.
b. Word ’n seën vir die wêreld
omdat ons geseën is.
3.

Ons moet geestelik bly GROEI!
a. GROEI word nie gemeet aan
die uitsonderlike dinge nie …
maar aan ons gewoontes!
b. Hoe meet ons geestelike
groei?
i.

Meeste godsdienste en
godsdienstige mense
meet dit aan KENNIS/
GELOOF/GAWES UITLEEF/ TOEWYDING.

ii.

Paulus sê jy kan AL die
dinge hê …

iii.

… maar jy word gemeet
aan die LIEFDE!
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TERT SE KERSFEESSTORIE
"Nou maar fyn.
Sit terug en
luister."
Ek is kinderlik
bly oor die
vooruitsig van
’n storie.

Die redaksie van Overkruiner plaas
die volgende vertelling met dankbare erkenning aan die skrywer,
Herman du Plessis.
******
Ek brand al van lankal af om hierdie
storie te vertel, maar ek het
uitgehou tot nou toe. Merkwaardig,
al moet ek dit self sê. As ek ’n storie
hoor, dan moet hy vertel word, maar
hierdie een moes ek mee wag.
Verlede jaar, besluit Tert en Lien
dat, aangesien hulle kinders elkeen
hulle eie koers gaan inslaan gedurende Kersfees, hulle nie stoksielalleen by die huis gaan sit nie.
Tert wou weg na waar dit stil is.
Geen blink liggies en goeters nie.
Net die stilte.
’n Paar dae voor Kersfees het ons
gaan groet en geskenke uitgeruil.
Ons sou hulle eers weer na
Nuwejaarsdag sien.
Met hulle terugkeer, het ons gaan
hallo sê en voorspoedige Nuwejaar
en alles.
"Nou waar was julle toe?", wou ek
nuuskierig weet.
"Noord-Kaap", sê Tert.
"Ek het nie geweet julle het familie
daar nie?", vis ek verder uit.
"Nie gehad nie, maar nou het ons."
"Nou maar hoe werk dit?", hou ek
vol.
"Jy't ook geen einde nie. Sal nou
aanhou karring en karring tot jy jou
storie het," sê Tert.
"Maar jy weet mos. Ek dood oor ’n
storie."

"Toe ek en Lien
hier weg is, het
ons regtig nie
’n idéé gehad
waarheen ons
nou eintlik wil
gaan nie. Ons
het by Jasmyn
gestop vir
ontbyt toe Lien
sê sy wil
Laeveld toe. Maar ek het gesê nee,
daar is óók te veel mense. Ek soek
stilte.
"'Nou maar dan moet jy woestyn toe,'
sê sy toe half oprukkerig. 'Die kans is
goed dat dit net ek en jy sal wees',
en sy skud haar hare. As sy so
maak, moet ek weet: sy is nou krapperig.
"Ek het haar aangekyk. Jy is geniaal,
weet jy, sê ek vir haar.

"'Ek weet', kom dit selfvoldaan. Haar
stemming het verbeter.
"'Nou waar sal ons dan heengaan?',
wou sy weet.
"Nee, ek weet nie. Ons ry maar soos
wat die stuurwiel draai en die pad
ons vat.
"Na ontbyt, klim ons weer in die wa
en ek draai Rustenburg se kant toe.
Op Lichtenburg draai ons toe weg
Vryburg se koers in. Daar het ons die
aand geslaap. By die gastehuis op
Vryburg, vertel iemand vir ons van
die pad al op die Botswanagrens
langs, die Molopo in tot by Van
Zylsrus. Dis ’n tweespoorpad maar
onbeskryflik mooi sê die man.
"Die volgende oggend na ontbyt gryp
ons die pad. Later is ons van die teer
af op ’n grondpad. Die grondpad
word toe wel later ’n
tweespoorpaadjie, en die wêreld is
vreeslik mooi. Die mooiste
kameeldorings en af en toe ’n
koedoe of twee, drie, en selfs ’n troppie gemsbokke. Deur plase en seker
’n honderd hekke moes ek iewers
verkeerd afgedraai het, want toe
raak die paadjie amper weg.

Herman du Plessis
"Ons plan was om op Van Zylsrus te
gaan slaap soos wat die ou op Vryburg vir ons beduie het, maar skielik
het dit na ’n bitter skrale moontlikheid
gelyk. Ons was in ons kanon in verdwaal. Die son was besig om te sak.
Dit was Oukersdagaand, en ons was
in die middel van nêrens, maar
vreemd genoeg, dit was asof daar ’n
groot kalmte oor my gekom het. Ek
het vir Lien gekyk.
"'Dis lekker hier', sê sy toe. 'Ons
slaan ons tentjie sommer net hier op
en ons slaap net hier in die veld
onder die sterre. Hier is nou so min
mense, dis wraggies net ons twee.'
Sy giggel avontuurlik.
"Ons klim uit die wa uit en Lien kom
staan in my arms. 'Kyk hoe mooi is
die sonsondergang', sê sy. Lank het
ek so gestaan met haar kop teen my
bors totdat die son agter die horison
weggesak het. Om ons het die nag
begin wakker word. Ons het nog so
gestaan, toe ons ’n vreemde geluid
hoor. So 'n klingel-klingelgeluid. Terwyl ons nog rondkyk, kom daar ’n
donkiekarretjie om die draai.
"'Ek sê vir die vrou ek moet loop kyk.
Ek dink ek hoor iets,' sê die oompie
op die bankie toe die karretjie langs
ons tot stilstand kom.
"Ek draai om en kyk na die oompie.
Rateltaai en voosgebrand deur die
son sit hy daar.
"'Kom, Meneer-hulle kan nie hier in
die vlak slaap nie. Die vrou het al
klaar julle kamer reggemaak.' Dis
duidelik dat die oom nie nee vir ’n
antwoord gaan vat nie.
"'Sal Oom omgee as ek saam met
Oom ry? Ek het nog nooit op ’n donkiekarretjie gery nie,' vra Lien toe opgewonde.

"'Alte seker Mevrou. Wag ek help vir
Mevrou,' sê die oom en help vir Lien
tot op die bankie. Stadig kruie ons
daar met die slingerpaadjie aan tot by
die huisie. Lien waai vir my van die
bankie af. Sy is so opgewonde soos
’n skoolkind.
"Die huisie is skoon en netjies op ’n
eenvoudige manier. Die tante kom op
die stoep uit toe ons stilhou.
"'Hennerik! Hennerikkie my seun!'
Die oom huil.

Kwartaal 2 - 2020
Tert se kersfeesstorie, vervolg:

"'Maar welkom hier by ons, Hennerik vat die meneer-hulle se goed
en sit dit in die spaarkamer kom
nader die ketel kook al,' sê die
tante alles in een asem.
"Toe ons in die kombuis instap,
ruik ek die geuriggekookte kos, en
die brandende paraffienlamp op
die witgeskropte tafel.
"'Kom ek wys vir Mevrou waar die
badkamer is Mevrou wil seker eers
bietjie hande en gesig was voor ek
koffie skink.' Weer alles in een
asem.
"Ek help die oompie om ons bagasie kamer toe te dra. 'Maar hoe is
dit dat die tante die kamer so vinnig reggemaak het,' wil ek by die
oompie weet.
“'Nee, Meneer sien, die vrou maak
elke jaar so ’n week voor Kersfees
al die kamer reg. Maar ek sal later
vir Meneer die storie vertel. Kom
was eers hande en dan gaan drink
ons koffie.'
"Later, toe ons aan tafel sit, merk
ek dat die tante nie net vir twee
gekook het nie. Dit lyk asof sy ons
verwag het. 'Hoe is dit dan dat dit
vir my lyk asof tante ons hier verwag het', vra ek nuuskierig.

"'Maar natuurlik het ek mense verwag die Liewe Heer stuur elke jaar
vir ons mense vir Kersfees hy het
nog nie een jaar oorgeslaan vandat
die kinders hier weg is stad toe nie
ek het Hom so gevra en Hy het so
gedoen.' Punte en kommas
bestaan nie vir die tante nie. ‘Hoe
dan so, tante?' wil ek weet.
"'Nee Meneer sien, ons is eintlik
afstammelinge van die Griekwas
wat vroeër jare hierdeur getrek het
en onse kinders het nooit die liefde
vir die wêreld gehad soos ons dit
het nie en jare terug het hulle
besluit hulle is moeg vir die wêreld
met sy hitte en droogtes en goed
en op ’n dag het hulle net besluit
om weg te trek en tot nou toe het
ons nog nie weer ’n woord van
hulle gehoor nie dis vanjaar al
vyftien jaar dat hulle weg is.'
“Die tante skep asem. Die oom vat
oor. 'Net voor die eerste Kersfees
nadat die kinders hier weg is, sê ek
vir die vrou, ek sê Ma, ek kan nie
hierdie jaar Kersfees hou nie. Die
kinders is weg en dis net ons twee
en my hart is seer en sal net

ngoverkruin@gmail.com
seerder word hier oor die Groot
Dae. Wat gaan ons maak?'

"'Sy sê toe, Hennerik, moet nou nie
daaroor wakker lê nie ek het reeds
vir onse Hemelse Vader gevra om
vir ons mense te stuur vir Kersfees
môre gaan ek die spaarkamer
begin regmaak en jy moet kom
hjelp.'
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plek geword. ’n Katedraal. Ek lees
van Maria en die Kind. Van die stal
en die krip. Van die herders en die
wyse manne. Die stil toe ek die
Boek toemaak.
"Die oom sit met sy hande in
eerbied gevou. Deur die kombuisvenster het die volmaan groot en wit
oor die kameeldorings gelê.

"'Dit was 'n week voor Kersfees.
Die volgende dag het die stof
gestaan soos die vrou alles begin
regmaak het, en ek het angstig
gehoop dat die Vader vir haar gehoor het en dat sy nie teleurgestel
sal wees nie.'

Saggies begin die tante Stille Nag te
sing. Haar oumensstem is krakerig,
maar vir ons het dit die klank van ’n
nagtegaal gehad. Dis asof van iewers af die engele saamgesing het.
Die oom het met sy dreunstem ingeval en Lien kort na hom.

"Die tante val in. 'Daardie eerste
jaar het die mense gekom ook op
Oukersdag net soos Meneer-hulle
ook geverdwaal ek het kant en
klaar gekook gehad toe hulle hier
aanland daar was ’n kleintjie ook
by ek was so bly Hennerik het
gesê die Here het ons nie alleen
gelos nie.'

“Ek het probeer, maar die knop in
my keel was te groot. Ek kon net
fluister. Ek het daar lief geword vir
hierdie twee eenvoudige, maar
opregte mense.

"Die eenvoud, geloof, vertroue en
die opregtheid van die mense het
my aangegryp," vertel Tert.
"Nadat ons geëet het, het die oompie die dankgebed gedoen en toe
strammerig opgestaan. 'Sit julle net
so. Ek gaan net die Bybel haal.'

"Toe die oom terugkom, gee hy vir
my die Bybel aan.
"'Sal Meneer asseblief vir ons lees.
Nie ek of die vrou het enige
gelerendheid nie en al wanneer
ons die Bybel uithaal, is wanneer
hier mense kom wat dan vir ons
lees. Verder sê ek maar die stukkiekies op wat so met die jare
saam in my kop vasgesteek het, of
wat ek nog in die Sondagskool uit
my kop moes geleer het. My pahulle het ons nie skool toe kon
stuur nie, maar ons moes elke
Sondag kerk toe gaan en daarna
was dit Sondagskool.'

"Ek maak die Bybel oop. 'Wat moet
ek vir Oom-hulle lees?'
"'Lees virons asseblief die geboorteverhaal. Soos wat dit in
Lukas staan.'
"'Ja, asseblief,' kom dit van die
tante, 'dis baie mooier daar as in
die ander boeke van die Bybel.'
"Terwyl ek rondblaai, kry ek die
reuk van mottegif. Hier en daar is
’n foto'tjie tussen die blaaie
gebêre. Ek begin lees.
"Die kombuis het amper ’n heilige

"'Ek wens daar was iets wat ons vir
die twee oues kon doen,' sê ek later
vir Lien toe ons in die bed lê.
"'Hulle het alles wat hulle nodig het,'
sê Lien. 'Wêreldsgoed beteken vir
hulle niks nie. As ons iets wil doen,
moet ons bid en vra dat die Here
hulle kinders sal laat terugkom.'
"Daar langs die bed het ons toe
gekniel en vir die Here gevra om tog
ook aan die oumense se hartseer te
dink en hulle kinders te laat terugkom. Met ’n tevrede gemoed het
ons die kers doodgeblaas en aan
die slaap geraak.
"Die oumense was baie bly toe ons
vra of ons ’n paar dae langer kon
bly. Ons kon eenvoudig nie genoeg
van hulle gasvryheid kry nie. Ons
het saam met hulle lang ente met
die donkiekarretjie in die veld gery,
en dit was veral vir Lien baie lekker.
Dit het my laat besef hoe leeg ons
lewens regtig geword het. As ons
kuiermense kry, dan vat ons hulle
na een of ander mall of ’n ding toe,
maar hier is 'n rit op ’n donkiekar in
die veld 'n sielelafenis.
"Oujaarsdagmiddag, toe ons terugkom van die veld af, sien ons die
vreemde kar onder die kameeldoring staan.
"'Haai kyk Pa ons het nog mense
gekry is dit nou nie vir jou wonderlik
nie?'
"Dis toe die figuur om die hoek van
die huis kom dat die oom die teuels
styf pluk. Die donkies het nog nie
eers behoorlik stilgestaan nie, of die
oom spring af en storm vooruit.
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Tert se kersfeesstorie, vervolg:

"'Pa!' roep die man van die hoek af. 'Pa!' Toe is hulle in mekaar se arms. Die pa en sy seun.
"Die tante kom ook by. 'Hennerik . . . Hennerikkiekie, is dit regtig jy, my kind?' Die tante se vreugde ken geen perke
nie. Hulle omhels mekaar.
"'Wag Ma, Pa, hier is nog mense.' Toe sien ons die ander mense wat om die hoek kom.
"'Freek!' roep die oom. 'Freek, ag my seun. Ek is so bly. Die Here is vir ons goed. En die ander? Wie is hulle?'
"'Pa, Ma, ontmoet ons vrouens en julle kleinkinders.'
"Toe het daar voor ons oë 'n ding gebeur wat in my geheue ingegraveer is en wat ek sal onthou tot die dag van my
dood," sêTert.
"Die oom sak daar op die warm Kalaharisand op sy knieë neer en bid ’n dank- en lofgebed waarvan ek die gelyke
nog nie gehoor het nie. Soos ’n Abraham van ouds. Op sy knieë met sy hande na bo uitgestrek.
"Ek en Lien het na mekaar gekyk. Trane het in Lien se oë geblink. Ons het op heilige grond gestaan. Ons gebed is
verhoor. Die Here het vir ons gegee presiés wat ons van Hom gevra het."

Met die uitbreek van Covid-19, het Aksie Uitreik gou
besef dat hulle nie ingeperk is nie, want die mense het
nog steeds ’n behoefte aan kos en klere gehad. Gou
het ons ook besef hoe oop die harte van Overkruin se
lidmate vir iemand in nood is.
Ons deel graag ’n paar ondervindings met wat in
hierdie tyd al gebeur het:
Die twee huise by Jakaranda Kinderhuis se kinders
mag nie huis toe gegaan het nie. Agt dogters en tien
seuns was dus elke dag in die huise vasgekeer. Kos
word gereeld vir hulle aangekoop. ’n Lidmaat bel en
vra wat Uitreik benodig. Ek noem dat iets vleiserig maar
skaars en duur is. Die volgende dag ontmoet ek die
lidmaat by die kerk. Vyftien kilo-gram maalvleis en ’n
hele paar hoenders word afgelewer.
By die een huis het die wasmasjien onklaar geraak. Dit
sou ’n redelike bedrag kos om te herstel. Die Carpe
Diem-manne word genader. In die bestek van ’n kort
tydjie, is genoeg skenkings ontvang om by die
bestaande kontant te voeg vir die masjien se herstel.
Ralie Bezuidenhout van die Sopkombuis skakel en sê
dat hulle voorraad nie nou gebruik word nie; dit kan vir
ander uitreikdoeleindes gebruik word.
Die bemarkingspersoon by die Hoërskool Overkruin
skakel my in trane nadat sy ’n kind besoek en gesien
het in watter omstandighede hulle bly. Buiten die tekort
aan kos en klere, waai die wind deur die “Wendy”huisie. Hulle wou graag seile of iets bekom om die huisie te isoleer. Die Carpe Diem-manne word weereens
genader. Binne 30 minute is te veel seile aangebied.
Kontant word ook nog geskenk.
Lidmate plaas ook kontant in my posbus. Terwyl ek
aankope by Makro doen, skenk twee lidmate nog kontant.
Vriende skakel en sê dat hulle baie klere en ’n sitkamerstel het wat hulle wil skenk. Een huis by Jakaranda
Kinderhuis benodig dringend die sitkamerstel, aange-

Kobus Liebenberg
sien nog net een bank gebruik kan word van die huidige
stel.
Nadat ons die kos by dié huis afgelewer het, sê ons vir
die huismoeder ons sien haar weer oor ’n rukkie. Wat ’n
verrassing was dit toe die mooi groot stel daar afgelewer
word!
Die kinders by die twee huise by die Kinderhuis is baie
bly as hulle vars groente en vrugte ontvang.
Die klere en toiletbenodigdhede waaraan Margaretha
Ackerman-tehuis vir Bejaardes ’n groot behoefte het,
word afgelewer. Die dankbaarheid spreek weereens
boekdele.
Gemeentelede skakel en sê dat hulle beddens, ys- en
vrieskaste het wat hulle wil skenk. Daar word vervoer
gereël om alles afgelewer te kry.
Ons sit en wag by Pick n Pay om in te gaan om aankope
vir die twee kinderhuise te doen. ’n Vriend agter my,
sien die aankooplysie. Hy bied aan om die een huis se
benodigdhede te skenk.

Kwartaal 2 - 2020

ngoverkruin@gmail.com

Wat ’n belewenis vir Aksie Uitreik met Covid-19!
Vervolg:

Een van die huismoeders stuur op ’n Saterdagmiddag
’n boodskap dat hulle melk nie afgelewer is nie. Ek
skakel my seun om melk te gaan koop en by hulle te
gaan afgee. Hy en sy vriendin skenk die melk.
Meimaand is normaalweg Maand van Oorvloed by
Overkruingemeente. Met ’n hart vol dankbaarheid,
het ek elke dag waargeneem hoe die skenkings
inkom. Ook die konantbydraes is met groot dankbaarheid aanvaar.
Die Carpe Diem-mannegroep se maandelikse bydrae
word ook nog elke maand vir die aankoop van soja,
meel en rys gebruik. Dit is hulle bydrae vir Aksie
Uitreik.
Wat ’n voorreg om in hierdie tyd weer te beleef dat
alhoewel ons ”lywe” gegrendel is, baie harte nog oop
is om aan iemand in nood te dink.
Aan elkeen wat ’n bydrae gemaak het, ons opregte
dank.
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Ter Nagedagtenis
Clem Steyn
18.07.1928 - 06.04.2020
Mary Viljoen
17.01.1936 - 26.04.2020
Kobus Hurter
02.10-1947 - 14.05.2020
Kotie Labuzchagne
11.10.1951 - 16.05.2020
Marina Ollewage
05.11.1934 - 05.06.2020
Fanie Janeke
27.01.1944 - 07.06.202

Gemeenteraadvergadering in
COVID -19 omstandighede.
Die Gemeenteraadvergaderinhg van 8 Junie 2020 sal onthou word vir ’n nuwe formaat in ’n uitdagende tyd
van wêrelgebeure.
Weg was die hartlike handdruk met die bymekaarkomslag. Dit was darem weer lekker om selfs met
nakoming van fisiese afstand, persoon tot persoon te kon gesels en by te kom met die nuutste nuus en
gesinsomstandighede.
Die vergadering het na verwelkoming deur ds. Corné Randall as voorsitter, afgeskop met dr. Petrus Moolman wat geopen het. In aansluiting by die Pinksterreeks het hy verwys na kerkwees in nuwe uitdagende
tye.Toe die kerk toentertyd begin het, was daar nieteenstaande uiters beperkte middele en fasiliteite, fenominale groei. Die NG Kerk in Suid-Afrika is, wat eiendomme en fasiliteite betref, in ’n baie bevoorregte en
geseënde posisie. Die uitdaging voorhande is: Hoe
gaan ons dit wat ons het, gebruik ter uitbreiding van die
Onder: Gemeenteraad vergader
Here se koninkryk.
Elektronies in beeld- en klankgekoppel met die lede wat
nie persoonlik teenwoordig kon wees nie, het die vergadering suksesvol en glad verloop. Dit is tog wonderlik
om te besef dat ons Skepper die mens met uitsonderlike innoverende en aanpassingsvermoëns geskep het,
en dat ons in die “nuwe normaal”, steeds die goeie kan
behou en daarop kan voortbou.
Namens die die Gemeenteraad en die gemeentelede
het Hein Schuld ons leraars in besonder bedank en
geloof vir die harde werk en toewyding wat ingesit word
om onverpoos en op ’n innoverende grondslag, die gemeentelede te bedien. Ons is voorwaar bevoorreg en
ons leraarspan verdien ons voortdurende voorbidding
en ondersteuning.
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Verspeelde kanse
Die ou bekende Afrikaanse gesegde lui: Met die water wat verby is, sal die meule nooit weer maal nie.
Op ‘n manier klink dit nogal beklemmend. Dit bevat ‘n
allesoorheersende element van finaliteit. Wat verby
is, is verby. Dit wat agter die rug is, kan nie weer herwin word nie.

Dr. Petrus Moolman
In Covid-19 afsondering, Junie 2020

Gelukkig is die tegnologie nie heeltemal so wreed nie.
Die rekenaarpakket waarmee ek die rekenaarwêreld
in 1989 betree het, was ‘n kragtige program. Kragtiger
as Microsoft Word. Dit is deur koerantuitgewers gebruik vir drukwerk. Dit het ‘n ongelooflike herwinningsfunksie gehad. Sou jy ‘n halfklaar dokument per abuis
verloor voordat dit veilig geliasseer was, het jy net
nodig gehad om die eerste woorde van die ou dokument op ‘n nuwe bladsy te begin – en siedaar, jou ou
dokument kom terug. Vir Word Perfect het die gesegde van die water en die meule nie getel nie. Jy kon
met dieselfde stroom weer maal.
Ek mis Word Perfect party dae. Veral as ek ‘n nuwe
dokument in die lewe wil begin, waar die werklikheid
van die water en die meule geld. Daar is nie ‘n
“recover unsaved documents”-funksie nie. Met
geleenthede en fases wat verby is, kan jy niks weer
doen nie. Dit is water onder die brug deur. En dié
waarheid is die element wat ons die moeilikste verwerk, veral wanneer ons diepsnydende verliese moet
deurworstel. Dit is rowwe vaarwater. Daar is nie reddingsbootjies nie. Jy is saam met die siedende
stroom op pad na waar net God alleen weet heen.
Met dié malende massa maal die meule nooit weer
nie. Nooit. Dit vat nogal lank voor ‘n mens se
denksentrum dit wil aanvaar.
Miskien is dit ook waarom ons so moeilk leer uit
gevaarlike vaarwaters en verspeelde kanse. As ek
maar net … Ons eerste en oorheersende oorlewingsinstink sê ons moet iewers ‘n reddingsboei kry en by
die kant uitkom … om terug te stap. Terug na waar
ons vandaan kom. Daar waar alles veilig en rustig
was. Die horlosie probeer terugdraai, terug na dieselfde verlede. Na die sekuriteit en die baie reddingsboeie. Maar dié is ook stroomaf. Daar is nie meer ‘n
veilige werklikheid nie. Ek het my geliefde verloor. Ek
het my werk verloor. Die dokter se woord was ferm –
nie meer lank nie, ek is jammer. Dít is die bestemming waarheen die stroomversnelling jou sleur. Die
onbekende, sonder die ingeboude veiligheidstoue
van die verlede. Met die water onder die brug deur,
is daar nie meer brood in die oond nie.
Vraag is of dit regtig so negatief is. Ek hou duim vas
dat jy in my argument ook ‘n vars briesie van hoop
hoor. So iets soos die persone wat die Laingsburgvloedramp op 25 Januarie 1981 oorleef het. In die
malende massa, vroeg, onder die brug deur, maar
later bo-oor die brug. Tussen drywende voorwerpe
wat jy nog nooit in ‘n rivier gesien het nie – tot in die
dam. Toe kon hulle kant toe swem. Daar is lewe

anderkant die vloed. Maar jy ontdek dit eers as jy in
die dam aangekom het.
Van die meule, die rekenenaarprogram en die
Laingsburgvloed na die laaste Olimpiese Spele en
die hoogspringkampioen. Dié berei tans voor vir ‘n
onbekende datum van die volgende Spele. Kampioene neem weer en weer deel. Hulle hou die datum van die volgende Spele in die oog, maar hulle
werk met die laaste Spele! Vasgenael voor die videoopname van hulle laaste kompetisiespronge. Maar
daar is iets interessant in die baie ure wat hulle voor
die skerm deurbring om dié kompetisie weer en weer
dop te hou. In die hoogspring kyk jy nie na die laaste
sprong wat jy suksesvol oorgespring het nie, jy kyk
na die laaste keer wat jy die lat afgespring het. Dit
het bepaal of jy goud of silwer gekry het. As jou mislukte sprong die hoogste was van almal, het jy goud
gekry. As jy minder sukses gehad het, is dit die rede
vir die silwer medalje in jou kas. En niemand onthou
die silwer nie.
Daarom kyk jy baie mooi na die laaste sprong. Dit is
die laaste mislukte sprong wat my leer hoe om te
verbeter en volgende keer suksesvol oor te kom.
Wat ek moet doen om hoër en hoër te kom. En ek
werk daaraan. Tot vervelens toe. Ander mense raak
moeg vir die toonlere van die ernstige musiekstudent, maar dit is die toonlere wat jou uiteindelik by
die simfonieorkes uitbring. Die goed wat agterlê, al
lyk dit soos ‘n modelstad na ‘n bomaanval, is die
goed waarna ek hoopvol kyk om stroomaf weer te
kan lewe. Die lewe werk met droogte en vloede. Verlies én wins. Voorspoed én teëspoed. Lag én huil.
Jare gelede in die gemeente waar ek bedien het,
kom ek op huisbesoek by ‘n angorabokboer. Hy is
besig om die bebloede bekke van die bokke te
behandel. Ek vra hom wat hulle makeer. Dalk ‘n
nuwe pes in die Groot Karoo? Nee, kom die rustige
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Verspeelde Kanse: Vervolg:

antwoord. Dié bokke is in die geil jare van die
droogtesiklus gebore. Met baie blaartjies aan die
Karoobossies. Nou is die blaartjies min en hulle
moet leer om die klein groen blaartjies tussen die
dorings in die hande te kry. Hulle sukkel nog
daarmee. Hulle bloei. Maar wanneer die reën
weer kom, sal hulle dié kuns goed bemeester het.
Die water is verby. Dit is onder die brug deur.
Maar die meule staan nog. Dit maal met die water
wat nou vars stroomaf kom – en dit draai die
meule nog steeds. Dit plaas brood in die oond en
op die tafel. En die Olimpiese kampioen gaan weer spring – nou met nuwe tegnieke, vaardighede.
Met nuwe spierkrag en die hoop op goud.
Ek wens so Microsoft Word kon ook soos Word
Perfect ‘n verspeelde kans net weer optower.
Maar Word doen dit anders … jy moet soek en
oefen, dan kry jy dit. En dan werk jy voort – en jy
bou brokstukke tot monumente. Tot die volgende
reën in die Karoo – en die vloed in Laingsburg.

Wat doen ’n ouma met kleinkinders in die Grendeltyd?
Onder Vlak 4 het ons legkaarte gebou, koek gebak,
krale geryg, nogal van die worsboom se pitte –
kinders van 7 en 10 wil ook speel!
Ons het geoefen, hooggespring, opstote gedoen,
kartonhuise gebou. Noem maar op – ons het dit
gedoen!
En toe kom Vlak 3. Ons kon voor 9-uur gaan stap.
(Die kiem het mos onder Vlak 3 eers om 9-uur wakker geword!)
Sussie kon nog nie ver stap nie en ons moes iets
bou om haar saam te vat. So het ons “COVID Express” onstaan - ‘n sleepkarretjie vir Sussie.
Op die pad het ons hasies gevoer, slakke opgetel
en baie blare opgetel (en daar is baie blare in die
winter). Dit word nou gedroog (in ’n boek).
Die herinneringe wat ons deel sal niemand ooit kan
wegneem nie. So - als was nie NET sleg nie.

DANKOFFERSTELSEL
Lidmate kan hulle dankoffer– of
enige ander -bydrae op enige
van die volgende maniere doen:
• Debietorder
• Aftrekorder (stuur epos na:

finansies@ngoverkruin.org.za)
• Direkte inbetalings
• Snapscan (sien foto hieronder)

Bankbesonderhede:

ABSA: NG Overkruin
Rek: 5260 142 552
Tak: 632 005
Verw: bv. Dankoffer

Kwartaal 2 - 2020

ngoverkruin@gmail.com

012 567 2177 / 012 567 7943

Juweelwaarhede uit die Toewydingsreeks
Afleweing 2
Redaksie
In die 2020 Toewydingsreeks wat van Sondag 19 tot
Woensdag 22 Januarie deur ds. Heinrich Carstens gelei is,
was die fokus op ’n aantal clichés (afgesaagde uitdrukkings). Ds. Carstens het hierdie uitdrukkings in diepte
ontleed en antwoorde voorgehou wat juweelwaarde inhou.
Ons oordink weer van hierdie clichés.
“Die Here het vir my gesê ...” – Hierdie opmerking, hetsy dit
in ’n vergadering of in ’n persoonlik gerigte hoedanigheid
gemaak word, kan gedagtes van skeptisisme by jou
ontketen en jou selfs seermaak.
Tog praat die Here met mense soos Elia – en ja, tweeduisend jaar gelede, voor die koms van Jesus Christus, hét die
Here met profete gepraat wat ’n intieme verhouding met
God gehandhaaf en as God se woordvoerder opgetree het.
God werk byvoorbeeld met Elia (1 Kon.19) deur sy
beangstheid, wanhoop en vlug oor Isebel se uitspraak teen
hom oor die dood van die profete van Baäl. Dit is in die
fluistering in die windstilte en innerlike vrede dat Elia, God
se stem hoor. So is God se teenwoordigheid dikwels
ondramaties en van lae volume. Op die regte oomblik verdwyn Elia se betoog van hoe hard en getrou hy gewerk het.
Dit gaan nie oor Elia as hoofkarakter nie, maar oor God; nie
oor die eie ek van Elia nie. In hierdie nuwe verhouding,
word hy deur God bekragtig met nuwe energie, opdragte en
horisonne. Die vraag is dan: as God praat, hoe onderskei
ek en jy God se stem?
•
•
•
•
•

•

Pasop vir eie agendas.
Pasop vir die komitees in ons koppe wat ons nie die
ruimte gee om rustig deur die Heilige Gees in ons
gelei te word en standpunt in te neem nie.
Pasop dat “ek” nie alles en vir almal moet wees nie.
Onthou om te luister of die stem klink soos Jesus wat
praat. Profete is nie meer nodig nie. Die voorhangsel
het geskeur. God is by ons.
Wees verseker dat die Here by elke situasie betrokke
is en ons by geleentheid saamvat. God praat met ons
vanuit sy verhouding met ons. Om te kan luister meer
as om te praat, is belangrik. Onderskei dus altyd
skerp oor jou eie motiewe in besluitneming, en meet
dit aan die Bybel se beginsels en Jesus Christus se
voorbeeld en karaktertrekke.
Onthou dat God se stem praat om jou meer te maak;
lig te bring, en nie duisternis nie, bruê te bou en nie
af te breek nie, nie te verkleineer nie, nie ’n streep in
die sand te trek nie, vriende en nie vyande te maak
nie, nie onbeskof is nie, en sag en met ’n gesindheid
van omgee en opbouendheid te praat. God se
gesprek is oop en eerlik en laat jou nooit ervaar en
voel hoe belangrik jy is nie. God gee jou juis in diepte
’n besef van Sy onbegryplike groot genade en jou
afhanklikheid van Hom, oor wie dit regtig gaan. Bly
net diensbaar aan en deur God self, vir God se verheerliking alleen.

Die hieropvolgende vertaling deur ds. Danie Mouton van die
gedig The harvest of God” geskryf deur Macrina
Wiederkehr, vat hierdie verhouding en die hoor van God se
stem mooi saam.

Dit was net ’n ligte wind, baie rustig, nes ’n
briesie
Dit het ’n haar oor my voorkop gewaai
En ek het geweet dit was God.
Ek is wakker gemaak deur ’n klein straaltjie lig
Dit het deur die gordyn geglip, op my gesig
Dit het my laat opstaan, met gordyne oopgetrek
Het die oggend saggies in my kamer
ingehuppel
Ek het geweet dit was God.
Midde-in my eensaamheid het die foon gelui
’n Stem wat ek goed ken, sê: “Hallo, ek’s lief vir
jou.”
Liefde het deur my siel gevloei
Ek het geweet dit was God.
Reën het saggies op die dorstige grond geval
Op ’n aarde wat bedelend daarvoor wag
Deur die heilige druppels het ek geloop,
vreesloos sonder ’n sambreel
Ek het geweet dit was God.
Dit was net ’n bietjie bitterheid het ek gedink
Maar dit wou nie my hart verlaat nie
Dit het om my siel vir lank gehang totdat ’n
storm my diepste wese geruk
en al my bitterheid weggewaai het
Ek het geweet dit was God.

Dit was net ’n akkerboom oortrek met rooi
herfsblare
Maar in die oggendlig was dit gevul met hemel
Ek het oopmond verwonderd gestaan
Ek het geweet dit was God.
Ek het my Bybel oopgemaak
In stilte bekende woorde gelees
In die bladsye hoor ek ’n geluid, ’n fluistering
Ek het geweet dit was God.
O Here God, het ek uitgeroep: “Ek het U lief
U wil nie vir my wegkruip nie
Tussen die krake van elke dag
Vind ek U wagtend, om deur my aanbid en bewonder te word
U glip in my lewe soos nag en dag, soos sterre
en sonskyn
Ek weet dat U God is!
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(Julle, jul ouers, Ouma, Oupa en selfs ouer mense as hulle.)

Nutteloos of instrument?
Engela
Dit gebeur soveel keer dat die Here vir my ’n spesifieke boodskap wil oordra.
En dit op verskillende maniere herhaal, totdat ek deeglik notisie daarvan neem.
In my huisgesin praat ons van “toevallig.” Ja, in aanhalingstekens. Want niks by God is toevallig nie.
So breek die eerste drie weke van afsondering aan.
Die eerste preek wat ds. Heinrich Carstens in daardie tyd hanteer, is uit Esegiël 37:1-14. Die Here neem Esegiël na 'n
laagte met dooie mensebene.
Hy tree as profeet op, die bene beweeg na mekaar, kry senings, vleis, vel en lewe.
Daaruit kry ek die boodskap, of nee, vra God my: “Is jy bereid om soos Esegiël as instrument vir My op te tree? Leef jy
so na aan My dat jy weet wat dit is wat Ek van jou verlang?”
’n Rukkie later, doen ek en my seun saam Bybelstudie, uit Stephan Joubert se Die hele Bybel-dagboek. Esegiël 37.
“Toevallig.”
Die boodskap wat ons daaruit haal?
Dat die lewegewende wind wat Esegiël geprofeteer het, die krag van die Heilige Gees is. God gee oorvloedige nuwe
lewe aan dié wat opreg bely dat die Here die enigste God is.
Nou ja. So twee weke later, lees ek “toevallig” ’n Waterdruppel Maandagboodskap van HJ & Dalene Cronje.
Hy kom op wit verskroeide bene van een of ander dier af — en onthou sy “voorlaaste week se gelees in Esegiël” van
die dooie beendere.
Die boodskap word uit ’n onverwagte hoek geneem.
Hy vergelyk die breë kerk, die liggaam van Christus, met verskillende beendere in ons liggaam.
Die skokbeentjie. Die kleinseriges. Mense wat maklik ’n pad elders heen kies as dinge ‘verkeerd’ loop.
’n Wensbeentjie: Mense wat oor alles wens.
Hulle wens, en ja, glo dat groei belangrik is, maar
asseblief tog. Moenie hulle vra om iets te doen nie.
Kakebeen. Hulle kritiseer alles en almal en
vertel net hoe hulle dinge sal regruk. Maar dis leë
woorde, met geen dade nie.
Kopbene. Dié wat altyd gesien wil word en
belangrike posisies wil hê en moet kry, maar ai, geen
geestelike waarde vir niemand het nie.
Dan die belangrikste, die ruggraat. Dié wat God
opreg liefhet. En ongeag van omstandighede, dit
uitleef. Die staatmakers, die steunpilare.
’n Mondvol, nè. En eintlik gee dit aldrie vir ons
dieselfde boodskap.
Die Heilige Gees is nie sonder rede deel van
ons nie. Leef ons so na aan Hom, dat ons die
lewegewende krag van sy liefde ervaar? Sy hulp en
leiding aanvaar sodat ons sy plan vir ons lewe kan
uitleef?
Watter been is ons in God se Liggaam? Is ons
bereid om soos Esegiël ’n instrument vir God te
wees? Wat ook al die omstandighede?
***
NS: Tong in die kies gesê. Ds. Carstens het, terwyl hy
die Bybelgedeelte behandel het, genoem dat dit is
waar meeste mense sou weghardloop. Ek’s bevrees,
ek’s van die wat sou agterbly. Net so nutteloos.
Stokstyf, gevries geskrik.
Hmmm ...

