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Redaksie 

Redaksie

Hierna volg etlike loopbaan-toerustende akad-
emiese studies; ook met onderskeidings. 
 

In sy afskeidspreek tydens die oggend- en 
aand-eredienste, het hy die Woord bedien uit 
Gen. 4 en Matt. 5. Teen die agtergrond van die 
verhaal van Kain en Abel en die uiteindelike 
noodlottige gebeure, het ds. Corné die 
driehoekige interaktiewe verhouding tussen 
God en die twee broers uitgelê. Dit was 
duidelik dat daar, selfs voor hierdie moord, 
reeds spanning en intriges en voorveronder-
stellings aan Kain se kant was. Dit het nie ge-
gaan oor die kwaliteit van die offers nie, maar 
oor Kain se soeke na 'n rede waarom hy voor 
God se aangesig ongelykheid beleef. Wanneer 
Kain dit nie verder kon verwerk nie, word hy 
kwaad en bedruk. Hy maak 'n keuse om hom 
weg te draai van die verhouding met God. Be-
langrik is dat God Hom steeds nie van Kain 
afsny nie, en met hom bemoeienis maak. God 
reik uit en vra vir Kain: “Waar is jou broer 
Abel?” God straf hom, maar skryf hom nie af 
nie. So bewys God weer sy verrassende ge-
nade.  
 

Afskeid van ds. Corné, Zanné en Evan 

Bo: Afskeid van ds.Corné, Zanné en Evan Randall.  

Die naweek van 21 Augustus 2022 
was weer 'n nostalgiese periode in NG 
Overkruin. Dit was die derde keer in 
twee jaar waartydens ons van 'n ver-
trekkende leraar en sy gesin moes af-
skeid neem. Hierdie keer was dit die 
Randall-gesin, wat op pad was na 
Skotland. 
 

Ds. Randall was sedert sy bevestiging 
op 4 Oktober 2015, vir sewe jaar 'n 
medeleraar by NG Overkruin. 'n Jaar of 
wat na sy en Zanné se verhuising van 
NG Louis Trichardt na NG Overkruin, 
is die egpaar geseën met die geboorte 
van hul eersteling, Evan. 
 

Ons het ds. Corné leer ken as die le-
raar met onder andere, 'n gefundeerde 
integriteit; tydbewustheid; 'n vinnige, 
gefokuste stappie; 'n vlymskerp intel-
lek; onuitputlike energie; deeglikheid, 
deursettingsvermoë en vir wie geen 
uitdaging afskrik nie. 
 

Ds. Corné is op 17 Julie 1986 in 
Bloemfontein gebore. Hy slaag matriek 
met ses onderskeidings.  
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toegelaat was om met vryheid sy roeping te kon 
uitleef. Ds. Randall het ook gesê hy is besondere 
dank verskuldig aan Zanné vir haar liefde en 
ondersteuning. Vir hom was dit 'n hoogtepunt toe 
Evan op 'n keer die opmerking gemaak het: 
“Pappa, dit is nie jou kerk nie; dit is Jesus se 
kerk.” Evan se woorde het presies verwoord wat 
die waarheid is. 
 

Die afskeidseën op die liturgiese ruimte was aan-
doenlik. Al die rolspelers, onder leiding van dr. 
Petrus Moolman, het met handoplegging die seën 
oor die Randall-gesin uitgespreek. Dit is gevolg 
deur die sing van Die Seënbede deur  San-Mari 
Booyse en die gemeente. 
 

Na die verrigtinge in die kerkgebou, het die ge-
meente saam met die Randall-gesin 'n heerlike 
middagete in die saal genuttig.  
 

Ook tydens die aand-erediens, is af-
skeidsboodskappe namens die volgende groepe 
oorgedra: dr. Nelius Steyn (Wonderkruinj Jeug, 
jagmaat, vriend, kollega en broederskap); Tinkie 
Stolp (kategete); Gerhard Gregory 
(Onderstepoortstudente); Erich Weber 
(aanbiddingspan en persoonlike vriend). Andrew 
Mtsweni het ook 'n geskenk aan ds. Randall oor-
handig. 
 

By beide eredienste het ds. Elané Sassenberg 
(voorheen van NG Overkruin en tans verbode 
aan die Kerk van Skotland), per video 'n groete-
boodskap en seënwense oorgedra. 
 

Daar kan nie 'n meer gepaste afskeidsboodskap 
wees as wat in die laaste paragraaf van die uitge-
deelde program gedruk is nie: “Ons groet vandag 
'n merkwaardige en hoogs begaafde leraar. Ons 
was werklik bevoorreg om hom, Zanné en Evan 
so lank in ons midde te kon hê. Alhoewel ons 
hartseer is om hom en sy gesin te verloor, dink 
ons Koninkrykgerig en gun die Kerk van Skotland 
én die groter wêreld wat hy sal bedien, om te deel 
in al sy wonderlike talente! Soli Deo Gloria”. 

Vervolg:  

Netso vra God vir elke mens as 'n refrein 
dwarsdeur die Bybel: “Waar is jy, mens?” Dit is 
'n herhaalde uitnodiging om in verhouding met 
Hom en met mekaar te leef. Wat ons met 'n 
onwaardige gesindheid en gewelddadigheid aan 
ons naaste doen, is God getuie van. In 'n wêreld 
van soveel ongelykheid en die spanning wat dit 
meebring, herinner dit ons as volgelinge van 
Christus, om by uitstek vredemakers te wees, 
nie ongeregtigheid te ontken nie, vrede te bring 
en te leef, en geregtigheid te beoefen. 
 

Na die boodskap, het die afskeidseremonie ge-
volg, met dr. Petrus Moolman as seremonie-
meester. Die Akte van Demissie is verduidelik 
en deur ds. Willie Rothmann aan ds. Corné 
Randall oorhandig. 
 

Afskeidsboodskappe is oorgedra deur:  ds. Paul 
Grobler (Direkteur, Noordelike Sinode); ds. Jo-
han Scholtz (Ring van Wonderboom); Retief 
Hitchcock (Gemeenteraad); dr. Petrus Moolman 
(personeel en kollegas); pastoor Philip de Jager 
(vriend van Louis Trichardt). Die boodskappe 
het onder andere verwys na die belangrike rol 
wat ds. Randall in die sewe jaar vervul het en 
die uitstaande kwaliteite wat hy as leraar open-
baar het.  
 

Geskenke en 'n bundel met boodskappe is ook 
aan die Randall-gesin oorhandig. 
 

In antwoord, het ds. Randall sy dank 
uitgespreek teenoor almal wat 'n bydrae gele-
wer het om so 'n stylvolle afskeidsgeleentheid te 
reël. Hy het dankie gesê dat hulle as gesin 
onmiddellik hartlik welkom geheet en tuis laat 
voel is met hul aankoms by die Gemeente. Hy 
het ook gesê dit was 'n voorreg om in 'n ver-
houding met almal in die Gemeente te kon leef, 
op heilige grond te kon loop en saam te kon lag 
en huil. Die Gemeenteraad is bedank omdat hy  

Bo: Formele seremonie. Ds. Corné Randall 
lewer sy en Zanné se  dankbetuigings. 

Bo: Seën word oor die Randall-gesin uitgespreek.  



Redaksie 
Lentefees-sangdiens 

Die Lentefees-sangdiens wat op 11 September 
2022 gehou is, was luisterryk en verrykend. Daar 
was orrelspel, samesang, koorsang, twee 
trompette en ’n voorlesing, met dr. Petrus Mool-
man wat sy boodskap uit Psalm 8 bedien het. 
 

Dr. Moolman se tema was: “Onderkonings in God 
se kunswerk”. Dr. Moolman het gesê dat selfs 
ongelowiges in verwondering moet staan ten op-
sigte van die skepping van God. Daar is ook geen 
Bybelse beskrywing van die hemel nie.  Tog het 
God die klein, nietige mens net minder as die 
hemelwesens geskep en beklee met ongelooflike 
verantwoordelikheid.  Dit is die mens se son-
digheid en vergrype en waardeheging aan dinge 
wat die aarde verniel en aldus sy doel mis, wat 
natuurrampe meebring. Dit is nie God wat rampe, 
soos aardbewings, bring nie; God is steeds besig 
om te skep. 
 

Dr. Moolman het al die persone by name genoem 
en bedank vir hul bydraes om van die Lentefees-
sangdiens so ’n mooi geleentheid te maak. Die 
persone was: Neels Claassen en Christiaan Holm 
(trompette); Rita Viljoen en Heléne Thuynsma 
(estetika); Erich Weber (voorlesing); Danie Kolver 
en Jan van Zyl (databord, klank en stroming); 
Carpe Diem-mannegroep en kantory (koorsang); 
en Gideon Brits (begeleiding). 
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Bo: Die kantory en Carpa Diem-mannegroep. 

Bo: Die estrtika vir die Lentefees-sangdiens 

Francien Smuts 
        Lentetee 
Onthou jy nog NG Overkruin se jaarlikse High Tea 
in Meimaand? Dis nou voor Covid-19 sedert 2020 
die wêreld tot stilstand en inperking gedwing het. 
 

In 2022 het die High Tea-tradisie herleef. Nie in 
Mei se winter nie, maar op 1 Oktober met die aan-
breek van die lente. En hoewel dit ’n damesoggend 
genoem is, was die manne vir die eerste keer wel-
kom! 
 

Louise van den Heever, voorsitter van die Gasvry-
heidskomitee, het die leiding geneem. Gasvrouens 
is gewerf en die gaskunstenaar gereël. Elke 
gasvrou was verantwoordelik vir een ronde tafel 
met tien sitplekke. Die gasvrou het die tafel gedek 
en versier en die ete en drinke voorsien. Natuurlik 
is die beste porselein, eetgerei en versierings ge-
bruik! 
 

Die gaskunstenaar was die “liedjiemaker” Jannie 
du Toit. Hy is bygestaan deur sy gereelde begelei-
dende ensemble van Susan Mouton (tjello) en 
Chanie Jonker (klavier en akkordeon). Die program 
het bestaan uit Afrikaanse liedjies wat Jannie êrens 
oor die afgelope vyf dekades opgeneem het, soos 
Rosa Rosarum, Pretoria Jakarandastad, Katbos en 
Karoo, Victoriabaai, Geel madeliefies, Jakobsbaai 
se aandlied en Die eggo van jou oë. 
 

Joey Schutte, voorsitter van die damesgroep van 
2015-2019, en die grondlegger van die High Tea-
inisiatief, was die eregas. 
 

Danksy hierdie nostalgiese oggend onder die klank 
van die mooiste Afrikaanse liedjies, kon die onge-
veer 150 gaste tydelik vergeet van alledaagse 
probleme en kwellings, asook van die trauma wat 
Covid-19 veroorsaak het. 
 

Boonop het ds. Willie Rothmann in sy openings-
boodskap, die gehoor herinner aan die eie kring-
loop van die seisoene – en die lewe (Pred. 3). Daar 
is ’n tyd vir alles; en ons moet onthou dat God in 
beheer van ons lewenseisoene is.    

Bo: Jannie du Toit en begeleidende ensemble 
bied die musiekkonsert aan. 



Redaksie 

Onder: Jare lank al, is NG Overkruin se 

Kerssangdiens ’n luisterryke geleentheid. 

Mens word elke keer aangenaam verras. Gid-

eon Brits, NG Overkruin se orrelis en die 

Kerssangdiens se begeleier en koördineerder, 

stel elke keer die mikpunt hoër en bereik dit 

met grasie. 
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Jare lank al, is NG Overkruin se Kerssangdiens 

’n luisterryke geleentheid. Mens word elke keer 

aangenaam verras. Gideon Brits, NG Overkruin 

se orrelis en die Kerssangdiens se begeleier en 

koördineerder, stel elke keer die mikpunt hoër en 

bereik dit met grasie en onderskeiding. 

 
Met hierdie jaar se Kerssangdiens op 27 Novem-

ber 2022, het beurtkrag die Gemeenteraad ’n 

ongemaklike uitdaging gebied. Die voorspelde 

beurtkragskedule sou die afwesigheid van die 

lugreëlingstelsel meebring, en noodkrag is 

aangelê. Gelukkig het ’n aangepaste skedule 

betyds ingetree, en was dit nie nodig om die by-

standkragopwekker te benut nie. Alle moontlike 

struikelblokke was uit die weg geruim. Die groot 

gehoor kon die kerkgebou verlaat met ’n ervaring 

van en deelname aan ’n geseënde geleentheid 

met verrykende herinneringe. 

 
Die tema was: “Kersfees – die Fees van Hoop, 

Vrede, Vreugde en Liefde”. Die programsame-

stelling, met ’n verskeidenheid van musiekinstru-

mente, gemeentesang, koorsang, sangsolo’s, 

voordragte, voorlesings en stelkleding, het by-

gedra om die tema te beklemtoon. 

 
Dr. Petrus Moolman het as liturg opgetree. Met 

aanhalings uit onder andere Jes.7:14 en 

Matt.1:23, het hy daarop gewys dat sewe eeue 

voor die geboorte van Jesus Christus die koms 

en teenwoordigheid van die Messias –   dié Im-

manuel, God by en met ons – voorspel is. Vol-

gens God se belofte, het die voorspelling werk-

likheid geword. Dr. Moolman het die vraag gestel 

of ons in ons tyd sou praat en optree soos ons 

dikwels doen, as ons dit glo dat God wel met ons 

is. Die kerk van Jesus Christus is sy Liggaam in 

dié gebroke en uitdagende wêreld. Dit dring ons 

as gelowiges om sonder uitsondering, Jesus 

sigbaar te maak deur sy hande, voete, ore en 

stem te wees. God rus ons elkeen toe om hierdie 

taak te vervul. Al bewe ons ook soms soos bome 

in die wind, is God se versekering daar dat Hy 

met ons is, en ons nie bang hoef te wees nie. 

 



Regs: Nettie 
Wagner illus-
treer die beke-
ringsproses 
deur hulpmid-
dels.  

Vervolg: 

Marina Jordaan  

Kersfunksie vir kinders van 

Jakaranda Kinderhuis 
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Gideon Brits het die volgende persone en 

groepe by name bedank wat ’n aandeel in die 

verrigtinge gehad het: 
 

Alta van Huyssteen en San-Mari Booyse 

(soprane); Loïs Bosshof (tjello); Mareli Benadé 

(fluit); Loraine Prinsloo (voordrag); Neels Claas-

sen en Christiaan Holm (trompette); Deoné 

Prinsloo (perkussie); Erich Weber (voorlesings); 

Gerda Viviers (databord); Jan van Zyl (klank en 

beligting); Danie Kolver (tegniese assistent); 

Overkruin Kantory en Carpe Diem; Rita Viljoen, 

Elsa Weber, Heléne Thynsma, Marie Snyman, 

Ina Swart, Karin Fourie, Attie Driessen en     

Marietjie en Carel van der Merwe (estetika); dr. 

Pertrus Moolman (liturg). 
 

Ten laaste, het die gehoor vir Gideon Brits 
(begeleier en koördineerder), hartlike applous 
gegee, vir die groot sukses met ’n projek wat 
deeglike beplanning en voorbereiding vereis 
het. Ons is trots op hom; alle eer aan die Here 
vir die talente aan hom toegedeel en dank vir 
die voorreg om hom as orrelis in ons geledere 
te hê. 

Die kinders van Huise 16 en 19 by Jakaranda 
Kinderhuis, het 'n spesiale plek in die harte van 
die Gemeente en veral die Aksiegroep Uitreik se 
spanlede. Daar word jaarliks betekenisvolle op-
bouende werk verrig ter ondersteuning en 
geestelike verryking van hierdie kinders in hul 
uitdagende grootword-omstandighede. Op 3  
November 2022 is weer 'n spesiale Kersfunksie 
vir hulle in die saal van NG Overkruin aange-
bied. 'n Hele aantal volwassenes, onder andere 
donateurs van die eetgoed en geskenke, was 
ook teenwoordig. 
 

Die opening is deur ouderling Hendrik Oost-
huizen waargeneem. As oud-skoolhoof van Pre-
toria-Noord Hoërskool, met 'n hart vir kinders en 
met grondige opvoedkundige wysheid en vaar-
digheid, het sy opening uit Joh. 3:16 en verdere 
toeligting, grondige inslag by die kinders gevind. 
 

Nettie Wagner, wat deurlopend baie geestelike 
opvoedingswerk by die betrokke twee huis doen, 
het as seremoniemeester opgetree. Sy het in 
haar programinset funksionele hulpmiddels ge-
bruik om 'n treffende boodskap ten opsigte van 
die proses van bekering te illustreer. 
 

Die kinders het self ook deelgeneem aan die 
voorbereiding van 'n deel van die eetgoed. Spe-
letjies is gespeel en geskenke ontvang wat binne 
die voorkeur van die kinders geval het. 
 

Uit die reaksie van die kinders was dit duidelik 
dat geen twyfel bestaan dat dié uitstappie, en die 
hartlikheid waarmee hulle ontvang en onthaal is, 
hoog waardeer is en dat dit 'n mooi onthou- en 
geestelik-opbouende geleentheid vir hulle was. 
 

Groot dank is 
verskuldig aan 
Dennis Wag-
ner en die 
Uitreikspan vir 
hierdie kosbare 
werk wat ge-
doen word. 



Redaksie 

Aksie Uitreik - 

kinders se voed-

selnood  

Bo: Dennis Wagner en mev. Riansa Barnes 
tydens die voorligtingsessie. 

Ons het Jaques Mouton leer ken as leier van die 
orkes en ‘n jongman met uitstaande musiek- en 
sangtalent. Vir drie jaar het hy ‘n sleutelrol deur 
musiekbediening met die lofprysingsfaset tydens 
die Sondagaand-eredienste vervul.  
 

Jacques het ‘n deel van sy grootwordjare op die 
Suid- Afrikaanse Lugmagbasisterrein, digby Louis 
Trichardt in Limpopo deurgebring. Tydens sy vorige 
bediening het ds. Corné Randall en Jacques me-
kaar in Louis Trichardt leer ken. Jacques se nader-
trek om met die musiekbediening op Sondagaande 
te help, was ‘n groot bate vir NG Overkruin. Sy 
primêre beroepsloopbaan is musiek- en musiek-
opleiding en dit moes te wagte gewees het dat sy 
besondere talente op die een of ander tyd raak-
gesien sou word.  Die geleenthede vir ‘n volgende 
stap in sy beroepsloopbaan wat hom nou na die 
verre land Amerika weggevoer het, het oopgeval. 
 

Tydens Jacques se laaste optrede as leier van die 
orkes op Sondagaand 8 Mei 2022 is hyuit vele 
oorde aan hom lof toegeswaai vir die sleutelrol wat 
hy in die orkes en ten bate van NG Overkruin vervul 
het. Ds. Randall het hom beskryf as ‘n persoon met 
‘n begaafde musiekvermoë wat die beste uit ‘n 
gemiddelde persoon na vore kon bring. Erich We-
ber het vertel hoe Jacques die vermoë het om ‘n 
uitsonderlik aangename saambindende klimaat en 
kultuur in die orkesgeledere te vestig. In sy tyd as 
orkesleier het die groep in ‘n hegte vriendekring ont-
wikkel, wat baie kosbaar en genotvol was.  
 

Jacques het in sy afskeidsboodskap groot dank 
uitgespreek vir die geleentheid wat hy gehad om by 
NG Overkruin betrokke te kon wees en die vertroue 
wat in hom gestel was om ‘n optrede- en ontwikke-
lingsplatform daar te stel en in hom te belê. In 
hierdie tyd het hy beide sy ouers kort na mekaar 
verloor en is hy diep dankbaar vir die ondersteuning 
wat hy ontvang het in ‘n tyd wat hy dit bitter nodig 
gehad het. Sy beste wense vir die voortbestaan van 
die orkes en voorspoed en seënwense word vir NG 
Overkruin toegebid. 

Jacques sê totsiens  

Bo: Jacques Mouton as leier van die orkes lei die 
lof- en pryssang vir die laaste keer. 

Binne die woonomgewings noord van die Berg 
is jy nie deurentyd bewus van die lewensmid-
delenood wat deur sommige lede van die ge-
meenskap ervaar word nie. ‘n Aanbieding deur 
mev. Riansa Barnes en Dennis Wagner op 22 
Mei 2022 het die gordyn bietjie oopgeskuif. 
 
Dennis, die voorsitter van die Aksiegroep 
Uitreik, het Riansa voorgestel as die be-
langrike persoon in die rol wat sy as ‘n ska-
kelpersoon speel in die noodleniging wat NG 
Overkruin reeds by die plaaslike Hoërskool 
vervul. Riansa het vervolgens toegelig dat daar 
36 kinders by die Hoërskool is aan wie  
toebroodjies voorsien word. Die nood ontstaan 
omdat daar ernstige voedselnood in hul 
ouerhuise bestaan waar enige voedsel      
meestal totaal afwesig is. Dit is ‘n behoefte wat 
elke kind se skoolprestasie en persoonlike 
waardigheid en selfbeeld diep raak. Sy het 
groot dank en waardering uitgespreek vir die 
bydrae wat NG Overkruin reeds met nood-
leniging  lewer. Die nood strek uiteraard ook 
verder soos onder andere behoeftes vir      
dogter- en seunsklere vir matriekafskeidsge-
leenthede. 
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Bo: Met ‘n stomstorie-oefening illustreer ds. 
Rothmann dat jy nie altyd jou eie interpretasie 
as die waarheid moet glo nie.  

Redaksie Wie sê jy, is Jesus? 
God self sê, Jesus is (Matt. 16) in Petrus se ant-
woord aan Jesus; by Jesus se doop: “Jy is my 
geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” (Luk. 
3:21), en wat Jesus self bevestig (Joh. 7:28-29) 
as 'n antwoord op Johannes se bevestig-
ingsnavraag. Verder nog, Messias beteken die 
gesalfde, iemand wat God-koningskap beklee, 
lydende kneg, redder en verlosser wat gekom 
het om te dien en nie gedien te word nie. Voorts, 
Jesus is gebore uit die stam van Juda in Betle-
hem, die stad van Dawid, soos voorspel is – en 
nie in Galilea nie. Die Jode van die tyd het dit 
mis gehad. Jesus het wel van die gebied Galilea 
gekom, waar Hy opgegroei het. Die Jode het eg-
ter vergeet van sy geboorte-oorsprong, soos 
voorspel was. Dit het bygedra tot die kerkleiers 
se ontkenning van Christus as die Seun van 
God. 
 

Jesus Christus is die Messias, daar is net een 
Messias, ons is Jesus se beelddraer wat sonder 
verdienste dié verantwoordelikheidsopdrag het 
om Jesus aan die breë wêreld sigbare gestalte 
te gee en mense deur voorbeeld en getuienis tot 
geloof te lei. 

Wie, sê jy, is Jesus Christus? Dit is 'n aktuele 
vraag waarop Christene ondubbelsinnig en met 
sekerheid moet antwoord. Dit is noodsaaklike 
toerusting om misleidende aanslae teen an-
dersdenkende beskouings te weerstaan en te 
beveg. Jesus Christus was nie maar net nog 'n 
profeet nie. Op 6 November 2022 het ds. Willie 
Rothmann tydens die oggenddiens en dr. Nelius 
Steyn tydens die aanddiens, baie waardevolle 
skietgoed-antwoorde verskaf, wat elke Christen-
gelowige sy eie behoort te maak. 
 

Ds. Rothmann het Matt. 16:13-20 voorgehou.    
Jesus se uitspraak in Matt. 16:20: “Toe het Jesus 
sy dissipels beveel om vir niemand te sê dat Hy 
Christus is nie”, het seker al baie vrae by lesers 
ontketen. Ds. Rothmann gee die antwoord dat die 
tyd in daardie stadium nog nie aangebreek het nie; 
daarom gee Jesus dié opdrag. Dit moet onthou 
word dat Jesus in volle gehoorsaamheid aan sy 
Vader opgetree het. Jerusalem was sy eindbe-
stemming vir sy kruisiging en doodmaak; nie die 
plek van hierdie byeenkoms nie. Wat wel kon 
gebeur het as die Jode reeds op hierdie plek teen 
Hom opgetree het. 
 

Die aanloop hiertoe is die antwoord wat Petrus gee 
oor wie Jesus is: “U is die Christus, die Seun van 
die lewende God.” (Matt. 16:16) Jesus se respons 
daarop is in vers 17: “Gelukkig is jy, Simon 
Barjona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou 
openbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel 
is.” Dit is ’n waterskeidingsoomblik. Petrus gee 
hierdie antwoord, goed bewus daarvan dat hy vir 
hoogverraad gestraf kon word, want op bevel is die 
keiser in daardie tyd as 'n god aanbid. Petrus kry 
ook 'n nuwe naam; hierdie naam is die rots waarop 
die toekomstige kerk gebou sou word. 
 

Die grootste aanklagte teen Christene is dat wat 
ons leer en hoor van Jesus, nie oorgaan in sigbare 
dade nie. Dade is baie kragtiger as woorde. Geloof 
wat nie oorgaan in dade van liefde, geregtigheid, 
omgee, vredemaking, koestering, deernis en integ-
riteit nie, en wys dat Jesus ons God en Koning is 
nie, is betekenisloos. Dit vereis onlosmaaklike 
verantwoordelikheid van volharding met dankbaar-
heid – en nie wegkyk van iemand in nood nie. Je-
sus Christus is my God en Verlosser en Koning, of 
Hy is dit nie. 
 

Tydens die aanddiens beklemtoon dr. Nelius Steyn 
'n aantal feite teen die agtergrond van onder an-
dere, Joh. 7:25-27 en Matt. 16, dat Jesus Christus 
onweerlegbaar die verwagte Messias is. 
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NG Overkruin se Garageverkoping in Augustus, 
is al so bekend in die gemeenskap dat bemark-
ing bykans vanself plaasvind. Wat nie vir almal 
bekend is nie, is die ontsaglike harde werk en 
toewyding wat daarmee gepaard gaan. 
 
Daar is altyd 'n afwagting om te verneem wat die 
opbrengs van die projek was. Vir dié van ons wat 
op die platteland grootgeword het, herinner dit 
baie aan destyds se Nagmaalnaweek met die 
basaar op Saterdagmiddag en die opbrengs-
verslag tydens aankondigings by Sondagoggend 
se Nagmaal. 
 
Rudi van Heerden, die kaptein van die werkspan, 
is tydens die oggend- en aanddiens van 18 Sep-
tember 2022 die geleentheid gebied om verslag 
te doen. Eerstens, het hy hulde gebring aan sy 
werkspan, wat veral van 15 Augustus tot 10 Sep-
tember 2022 baie hard en onverpoosd gewerk 
het met herstelwerk, uitpak, ordening en 
verkopings. Hierbenewens, het Rudi van 
Heerden en Piet Swanepoel reeds sedert die 
vorige jaar se Garageverkoping, deurentyd items 
van skenkers uit verskillende oorde aangery en 
gestoor. 
 
Rudi het in fyn detail die syfers verstrek van elke 
lynitem van inkomste en uitgawes, en ook 'n paar 
interessante insidente gedeel. Die mooi bedrag 
van R187 855,00 is inbetaal. Hy het, in die eerste 
plek, alle eer en dank aan die Here verklaar en 
opregte dank uitgespreek aan elke persoon wat 
die projek op die een of ander manier ondersteun 
het. Ten laaste het hy genoem dat sedert die 
beskeie begin in 2007, daar reeds in totaal 
R1,54m geïn is, wat in diens van God se kon-
inkryk aangewend kon word. 

Gideon Brits 
SAKOV-streekbyeenkoms by 

NG Overkruin  

Bo: Die A-span van die Garageverkoping. 

Redaksie 

Regs: Rudi van 
Heerden, die 
“kaptein”, doen 
verslag. 

Garageverkoping-

verslag 

Ds. Willie Rothmann het namens die gemeen-
telede vir die volhardende harde werk, groot 
dank, waardering en erkenning aan Rudi van 
Heerden en sy span oorgedra. 
 

In ds. Rothmann se Woordverkondiging daarna, 
met Lukas 14:16 as vertrekpunt, het hy 
beklemtoon dat liefde die belangrikste kenmerk 
van kerk is. Voorts dat eer, getrouheid en 
toewyding aan die Here, eerste kom bo enige 
ander belang en lojaliteit. 

Op Saterdag 24 September 2022 het nagenoeg 
70 persone die SAKOV-streekbyeenkoms van 
Pretoria bygewoon. SAKOV is die Suider-
Afrikaanse Kerkorrelistevereniging waaraan kerk-
orreliste behoort. Van die 70, was 40 persone or-
reliste van verskeie gemeentes in en om Pretoria. 
 

Na die verwelkoming en opening deur ds. Willie 
Rothmann, was die eerste aanbieding die 
bekendstelling van 20 nuwe VONKK-liedere. 
Buiten die gehoor se deelname met samesang, is 
items vertolk deur NG Overkruin se kantory, ’n 
trompetspeler (Neels Claassen), ’n sopraan (San-
Mari Booyse), ’n bariton (Johan Deysel) en ’n fluit 
is (Anneli Roux). Die 20 VONKK-liedere is gekies 
verteenwoordigend van die liturgiese kerkjaar, 
asook van die verskillende liturgiese momente in 
’n erediens. Die meeste kursusgangers was baie 
positief en geïnspireerd met die toevoeging van 
nuwe VONKK-liedere. 
 

Volgende op die program was twee orrelwerke, 
voorgedra deur dr. Isabelle van Rensburg, die or-
relis van NG Universiteitsoord. 
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Redaksie 

Links: Dr. Petrus 
Moolman gesels 
met Michele Pot-
gieter in ‘n aanlyn 
gesprek direk 
tydens die ere-
diens. 

Vervolg: 
 

Die volgende item op die program was die bekend-
stelling van ’n nuwe koorbundel getiteld: Oor-
spronklike Kersmusiek-Juwele, vir Kore en Ensem-
bles, deur Jeanne de Villiers. Die kantory van NG 
Overkruin het twee werke voorgedra (Want so lief 
het God en Stille nag). Jeanne en haar man, Len-
dus de Villiers, het ook aan die items deelgeneem 
met klavier, viool en klarinet. 
 

Die tweede helfte van die program is begin met ’n 
orreluitvoering deur Pieter van den Berg. Hy is orre-
lis by die Ned. Hervormde Gemeente, Pretoria-
Oos.  
 

Die laaste item op die program was ’n paneel-
bespreking waaraan die gehoor kon deelneem. 
Drie orreliste, verteenwoordigend van die NG Kerk, 
die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk 
onderskeidelik, moes ’n aantal vrae hanteer en uit-
brei hoe dit by hulle gemeentes hanteer word. Die 
vrae het hoofsaaklik gehandel oor die kommu-
nikasie tussen orrelis en predikant in die beplan-
ning en voorbereiding van ’n erediens. Wie is almal 
betrokke by die beplanning? Wie kies die liedere? 
Wie stel die power point op? Word nuwe liedere 
aangeleer? Hoe gereeld word nuwe liedere 
aangeleer? Hoe word dit gedoen? Watter 
aanpassings moes gemeentes maak tydens die 
Covid-pandemie asook daarna? Dit was duidelik 
dat daar by sommiges gemeentes ’n wonderlike 
samewerking tussen predikant en orrelis is. By 
sulke gemeentes word gereeld nuwe liedere 
aangeleer en die predikant staan die orrelis in sy/
haar amp ondersteunend by. 
 

Sommige persone het langdiens toekennings 
ontvang, waaronder ons orrelis Gideon Brits, vir 35 
jaar diens as orrelis. 
 

Na enkele vrae en opmerkings, is die dag se ver-
rigtinge afgesluit. 

Die ontstellende gebeure sedert die inval van 
Rusland in Februarie 2022 in Oekraïne, veroor-
saak kommer oor die omstandighede waarin 
Michele Potgieter haar werk daar verrig. 'n    
Videogesprek met haar is tydens die erediens 
van 31 Julie 2022 deur dr. Petrus Moolman ge-
voer. 
 

Michele het getuig van die hartverskeurende 
ontberings wat die mense aldaar verduur. Die 
winkels loop leeg en mense lewe van dag tot 
dag. Die oorlogsaanvalle het nog nie tot by hulle 
naby die Swartsee gestrek nie, en hulle bid dat 
die Here hulle sal beskerm. Hul gemeente reik 
uit na die mense in nood en ondersteun waar 
moontlik met etes. Sy spreek haar dank uit vir 
die finansiële bydrae wat NG Overkruin 
weereens gemaak het. Haar versoek is vir vol-
gehoue gebed, sodat hul gemeente steeds 'n 
ligdraer-funksie kan bly verrig. 

Gesprek met Michele    
Potgieter uit Oekraïne  
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Die Jeug-Kerssangdiens op 20 November 2022 
was tot groot seën vir diegene wat bevoorreg 
was om dit by te woon. Dit was 'n verrassend 
luisterryke, aanskoulike, aandoenlike en ver-
rykende geleentheid, met paslike musiek, voor-
drag, solosang, samesang en Woordver-
kondiging wat lank onthou behoort te word. 
 

Ds. Willie Rothmann het die Woord uit Luk. 1:5-
24 bedien, met die tema “God van die onmoont-
like”. Die perikoop vertel die verhaal van die 
aanloop tot die geboorte van Johannes en die 
swangerskap van die maagd Maria, die moeder 
van die baba, Jesus. In hierdie tydsgleuf van 
gebeure is daar keer op keer insidente wat dreig 
om gedagtes van onmoontlikheid te wil laat 
posvat. 
 

Sagaria en Elisabet, kinderloos en in hoë ou-
derdom, word deur Gabriël, die engel van Here, 
ingelig dat Elisabet aan 'n seun, Johannes, ge-
boorte gaan skenk ter verhoring van Sagaria se 
gebed. In opdrag van God, deel die engel 
Gabriël die maagd Maria mee dat die Heilige 
Gees oor haar sal kom en dat sy aan Jesus ge-
boorte sal skenk, wat die Seun van die Aller-
hoogste genoem word. Jesus word in 'n stal ge-
bore. Herders – die miskende, agterlike deel 
van die samelewing – is die eerste getuies van 
die geboorte van Jesus. 
 

In ons tyd heers daar eweneens wanhoop, pes-
simisme en uitsigloosheid oor wêreldtoestande, 
wat gedagtes van onmoontlikheid vir herstel van 
die gebroke wêreld laat ontkiem. Die uitslag van 
die engel Gabriël se mededelings dwing ons eg-
ter om te erken en glo dat ons 'n almagtige God 
aanbid wat 'n stukkende wêreld volgens sy 
raadsplan sal heelmaak, as ons in geloof glo en 
bid. Niks is vir God onmoontlik nie; God maak 
die onmoontlike moontlik. As ons negatief dink, 
praat en redeneer oor die stukkende wêreld, 
laat ons God uit die prentjie en ignoreer ons die 
krag en beloftes van God. Ons moet eerder 
doodstil bly. Die menslike natuur is daarop in-
gestel om altyd gou resultate te wil sien. Ons 
moet egter onthou om terug te kyk en God se 
nakoming van beloftes te identifiseer en te 
erken, en met vertroue die toekoms gegrond op 
God se beloftes te bekyk. Ons moet bid om God 
se beterwete te vertrou en in ons doen en late 
getuie te wees van dié God wat die skynbaar 
menslik-onmoontlike, moontlik maak. 
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Redaksie 

Bo: Yolandi Pretorius het ‘n sangitems en 
voordragte gelewer. 

Regs: Dr. Nelius Steyn lei die sanggroep onder 
mede-musiekbegeleiding deur Jan van Zyl.    

Die vreude en blydskap om tans kerkdienste 
sonder maskers by te woon, is beklemtoon. 
Maar ruimte is ook geskep vir herinneringe van 
hartseer en nostalgie deur die aansteek van 
kerse ter nagedagtenis aan so baie wat nie meer 
met ons is nie. 
 

Ds. Rothmann het almal wat die mooi aand se 
verrigtinge moontlik gemaak het, by name be-
dank. Musiek, sangbegeleiding en voordragte is 
gelewer deur dr. Nelius Steyn, E-louise Bouman, 
Yolandi Pretorius, Jan van Zyl en Joané de 
Swart. Die stelkleding en estetika is onderneem 
deur Elsa Weber, Mari Snyman, Karin Fourie, 
Heléne Thynsma en Rita Viljoen. Gerda Viviers 
was voor die databord en Theo Boshoff het die 
program saamgestel. 
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Die leraars van NG Overkruin het vanaf 24 Julie 2022 
'n preekreeks aangebied oor tien uitsprake wat mens 
sou wens Jesus Christus nooit gemaak het nie. Hier 
volg 'n oorsig van ses van die tien uitsprake. 
 

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van 
God is, want aan hulle behoort die koninkryk van 
die hemele.” (Matt. 5:3) 
 

Ds. Rothmann wys daarop dat die mens selfversekerd 
is, en steun op die bewustheid van onafhanklikheid, 
prestasie, status, eie krag en eie vermoëns. Hierdie 
selfversekerdheid is kenmerkend van die wêreldkultu-
ur en is lynreg in stryd met wat God van ons verlang. 
Jesus wys vir ons hoe lyk die ideale en regte konink-
ryk van seën in 'n afhanklikheidsingesteldheid. Die 
lewe is vol sonde en onvolmaaktheid, ons het niks om 
self aan te bied nie en is arm. Jesus kyk anders na 
ons: met liefde, genade, vergifnis en deernis. Jesus 
het reeds die koninkryk van die hemel vir ons 
beskikbaar gemaak deur 'n radikale bekering waarin 
die Here fisies, geestelik en verstandelik as die Ko-
ning van ons lewe gekies word. Dit impliseer 'n volle 
afhanklikheid – soos 'n baba – en 'n wegdraai van die 
gelykvormigheid van die wêreld af. 
 

“As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en 
gooi hom van jou af weg.” (Matt. 5:27-30) 
 

Dr. Moolman beklemtoon: ledemate amputeer – 
regtig? Jesus se uitspraak bevestig net dat Jesus 
sonde verafsku en ernstig is om ons te waarsku en 
dat Hy selfs daaroor gehuil het. Jesus in sy Goddelike 
en menslike natuur, was ook blootgestel aan ver-
soekings. Hy het dit egter weerstaan, om as 
sondelose lam aan die kruis vir ons sondes te sterf. 
Versoekings is iets buite onsself, maar is nie die rede 
waarom ons toegee nie. God het ons met 'n besluit-
nemingsvermoë geskep, en die keuse lê volkome in 
ons hande. Ons moet onthou dat God ons reeds nuut 
gemaak en verander het. Ons moet dus ophou om 
iets of iemand anders te blameer vir ons toegawe aan 
'n begeerte. 
 

“Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar 
gaan verkondig jy die koninkryk van God.” (Luk. 
9:60)  
 

Ds. Rothmann vestig die aandag op die noodsaaklike 
dissipline van onverdeelde toewyding in die wyse 
waarop Jesus gevolg en gedien moet word. Dit is on-
voorwaardelike dissipelskap, soos die vissermanne 
wat hul skuit en beroepe los, en Jesus volg. Ons moet 
daarteen waak om vir ons alternatiewe voorwaardes 
en grense te stel om God te dien. Jesus Christus se 
gehoorsaamheid aan en afhanklikheid van sy Vader, 
ten spyte van wat dit van Hom tot die dood toe vereis 
het, het vir ons verlossing en genade bewerkstellig. 
 

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy hom-
self verloën, elke dag sy kruis dra en My 
volg.” (Luk. 9:23-27) 
 

 

Ek wens Jesus het dit nooit gesê nie—’n oorsig 

'n Kruis in daardie tyd het vreesaanjaende beelde 
van straf geskep. 'n Kruis bring 'n einde aan al jou 
verwagtinge en drome, en dinge waarmee jy jou 
besig hou, word afgesit. Dit is die graad van selfver-
loëning wat Jesus eis ten einde sy koninkryk te laat 
groei. Dit vereis 'n ononderbroke gehoorsaamheid 
om Jesus te vertrou en Hom met al ons tyd, krag en 
energie toegewy te volg, selfs wanneer ongewilde 
standpuntinname van ons gevra word. 
 

“Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die 
aarde te bring? Nee, sê Ek vir julle, eerder 
verdeeldheid …” (Luk. 12:51) 
 

Ds. Corné Randall vra of ons die uitspraak reg 
verstaan. Dit val hard op die oor. Die probleem is 
dat baie mense 'n selfgemaakte, geprojekteerde 
beeld van God het, gefundeer op eie voorwaardes. 
'n Liewe Jesus-beeld. Jesus kom daag juis hierdie 
beeld uit, want verstaan ons Jesus se doel regtig? 
Daar word 'n sluier weggetrek om die waarheid te 
ontbloot. Jesus vra ontmaskering, beslissing, integ-
riteit, en bring redding, maar doen tegelykertyd 'n 
beroep op ons om handelend op te tree. Dit verg 'n 
vuur van verandering, om anders te wees en te leef 
as die wêreld, en nie neutraal te staan nie, en uit 
dankbaarheid, heilig en gehoorsaam te leef. 
 

“Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal 
julle Vader julle ook nie julle oortredings 
vergewe nie.” (Matt. 6:15) 
 

“Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sew-
entig maal sewe keer” (Matt. 18:22). Dit is nie 
onbekend nie dat mense maar sukkel om mekaar te 
vergewe. Wrokke broei soms vir jare. Ds. Rothmann 
verduidelik dat dit nie in Jesus se uitspraak gaan 
oor enige getalle nie. Vergifnis bring verligting en 
vrymaking van 'n lastige las. Die opdrag om te 
vergewe, is ook 'n vermoë wat deur God se 
vryspraak en vergifnis ervaar is. Ons moet waak 
daarteen dat ons nie 'n houding moet handhaaf dat 
God ons moet vergewe omdat ons vergewe het nie. 
Dit moet gaan oor ons hart en gesindheid, omdat 
God ons vergewe het. Ons moet ook onthou dat as 
ons nie verander het nie, ons nie kan verwag dat 
God ons vergewe nie. God wil hê dat ons vryge-
maak moet voel en lewe; ons moet nie 'n gevang-
ene van ons bitterheid en wroeging wees nie. Dit is 
in jou eie hande om die verskil te maak. 

Links: Dr. 
Moolman 
verduidelik 
verbod en 
begeerte aan 
die hand van 
koekies uit 
die koekblik 
voor ete.  

Redaksie 
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Redaksie 

NG Overkruin was die aand van 11 September 2022 
weereens die gasheer vir die leiers van Hoërskool 
Overkruin. Dit is 'n jaarlikse instelling.  
 

Ds. Rothmann het die klem laat val op die koste van 
leierskap, en voorbeelde uit Num. 13 en 14 gebruik 
om die tema te illustreer. Die Israeliete word na hul 
vertrek uit Egipte by herhaling blootgestel aan uitdag-
ings en God se ingrepe met oplossings wat hulle 
geloof in Hom behoort te vestig. Uit elk van die twaalf 
stamme word 'n verkenner gekies om die beloofde 
land Kanaän te verken, en terug te kom en verslag te 
doen oor alles en die oorname van dié land. 
 

Net twee van die twaalf verkenners, Josua en Kaleb, 
was ten gunste van die oorname. Met hierdie weer-
stand teen die groep, bevestig Josua en Kaleb hul ver-
troue en geloof in God wat hulle elke keer nog uit 
moeilike situasies gered het. 
 

Die beginsel is dat, as jy in God glo, is jy reeds in 'n 
leierskapposisie geplaas, met bepaalde verant-
woordelikhede. Uitdagings is altyd teenwoordig, en 
ware leiers laat nie toe dat 'n uitdaging of probleem 
hulle stuit nie. Hulle kan terugstaan, en op God se 
krag en belofte fokus. Die verskil is geloof, wat die bel-
angrike kwaliteit en kenmerk van die grootste leiers is. 
 

Gelowiges, is geroepe om leiers te wees, sonde te 
vermy, en deurentyd deur woorde en dade tot eer van 
die Here, God aan mense bekend te stel. Ds. Willie 
haal ten slotte aan: “The pen is the torgue of the 
mind”.  
 

'n Pen met NG Overkruin se embleem en kontakbe-
sonderhede daarop, is aan elke leier oorhandig. 

Hoërskool Overskruin se leiers 
ontvang Redaksie 

Ds. Willie Nel van Volta a Bib-

lia besoek NG Overkruin  

Ds. Willie Nel van Volta a Biblia in Mosambiek werk 
sedert 1996 in die suide van Mosambiek. Hy is op 
31 Julie 2022 tydens die aanddiens as gasprediker 
deur ds. Willie Rothmann by NG Overkruin verwel-
kom en voorgestel. 
 

Ds. Nel het sy boodskap uit Gen. 4:25-26 gelei. Hy 
wys daarop dat Kain reg in eie hand neem deur sy 
broer Abel te vermoor. Sonde tree weer in, maar 
God tree weer by herhaling in om vry te maak, van 
die bose te verlos en die mens te red. Vir Kain word 
'n nuwe, voorspoedige toekoms geskep. Dit dring 
ons om ook weer te vra: “Here, nie meer my wil nie, 
maar U wil en U toetrede verlang ons.” Dit is God 
alleen wat ons nuut maak as ons Hom toelaat om 
die Here van ons lewe te wees. Dit is die anderkant 
van die muntstuk van die keuses wat ons moet 
maak, waarvan die een die Kain-roete is om self uit 
te sorteer, met die gevolge wat dit meebring. Die 
liefde van Jesus Christus dwing ons om die ver-
houding wat God deur die kruisdood van Jesus 
Christus bewerkstellig het, te aanvaar. Roep dus 
die Naam van die Here aan. 
 

By hierdie geleentheid is 'n finansiële bydrae deur 
ds. Nel in ontvangs geneem, wat NG Overkruin ter 
ondersteuning van sendingwerk in Mosambiek 
toegeken het. Ds. Nel het sy waardering 
uitgespreek teenoor die gemeentes van Overkruin 
en Wonderboom, en daarop gewys dat die sending-
veld afhanklik is van die kerk by die huis. Hy het 
ook 'n uitnodiging gerig dat enigeen welkom is om 
in Mosambiek te kom preek, maar gesê dat die 
spreektaal Sjangaan is. 

Bo: Ds. Rothmann bedank ds. Willie Nel en 
oorhandig ‘n bydrae aan hom. 

Bo: Ds. Willie Rothmann bid die leiers dei seen 
van die Here toe. 
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Bo: Elma van Niekerk 
27.04.1952 -  25.08.2022 

Bo:  Sarie van der Linde 
20.04.1941 – 13.10.2022 
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Wonderkruin Jeug 

Natalie Stories vir ÁL Jesus se kinders      
Kas-kaskenades: *Natalie    
 

Dink ek nou die dag terug aan 'n lekker lag-insident. 
Ek was, wat mens noem, 'n ‘koshuisbrak’. 
Koshuisjare waaroor ek baie stories kan vertel. 

 Soos die geval met *Natalie. Iemand wat dit kon reggekry om ander saam met haar in die 
moeilikheid te bring. So nee, die reaksies hieronder is nie oordryf nie. 
 

*** 
“Jy wil wát doen?” vra *Denise. 
 “Ek wil nie aandete eet nie. Ek gaan in die kas wegkruip met kamerinspeksie.” 
 “En ons in die moeilikheid bring?” snik *Mariette byna. 
 *Corlea laat ergerlik hoor: “Dit net omdat jy nog maerder wil word.” 
 Om met Natalie te stry, is nutteloos. 
 “Ek gaan in die kas wegkruip. As Juffrou vra waar ek is, sê julle ek is na my pa toe. Punt!” laat 
sy hoor. 
 “Juffrou sal wil weet van uitteken,” bekommer Mariette haar weer. 
 “O. Julle sal iets uitdink.” 
 “Kom ons in die moeilikheid,” dreig Denise, “hoe klein ook al, gaan ek jou aan jou 
kleintoontjie...” 
 “Nee,” val Corlea haar in die rede, “Natalie, jy gaan vandag sorg dat die kamer blinkskoon is. 
Een kolletjie wat ons in die moeilikheid bring. Net een...” 
 “Een kolletjie. En ek hang ek haar persoonlik...,” sis Denise weer. 
 “Ja, ja. Okay. Ek kry die boodskap.” 
 Corlea geniet die dreigement. “En niemand gaan jou help níe!” 
 So, met 'n blinkskoon kamer en Natalie deur Denise, met 'n vreemde glinster in haar oë, in die 
kas toegeluit, breek inspeksietyd aan. 
 'n Groot probleem tref ons. 
 Dis die koshuisvader wat daar instap. Daardie dae nog 'n heel aanvaarbare praktyk. 
 Ek loer na Mariette. 'n Engelgesiggie glimlag Meneer *Voster toe. 
 Hy kyk na Natalie se geslote kas. 
 “Waar’s sy?” vra hy  
  “Sy’s na haar pa toe,” antwoord Mariette. 
 “Sy’t uitgeteken?” kom die voorspelde vraag. 
 “Seker,” antwoord Engelgesiggie skouerophalend. 
 “Goed,” laat hy hoor, “maak julle kaste toe.” 
 Dan begin hy sonder 'n woord, geluidloos kamerinspeksie doen. 

Nog nooit voor en na dit het iemand ons kamer so lank en deeglik inspekteer nie. Geluidloos. 
Na 'n ruk mik hy na die kamerdeur, bedink homself en kom terug. Staan lank in stilte. 
Verligte sugte word ingesluk. 
Nou ja.... 
Ons moes dit geweet het. 
“Hi, julle. Maak oop. Moenie my vergeet nie.” 
'n Stamp teen die kasdeur volg. 
Dis ek wat Natalie vrylaat. 
Ha, ha, ha. 
Ek wens julle kon haar gesig sien toe sy trompop teen Meneer Voster vasloop. 
Konsternasie, senuwees aan flarde en wat nog, werk saam. 
Ons almal, Meneer Voster inkluis, begin lag. Kliphard. 
Hoe die ander koshuisbrakke so vinnig daar gekom het, weet ek nie. 
Jare lange geterg trek daar los. 
Natalie weet nie of sy moet huil of saamlag nie. 
Toe doen sy maar altwee. 
Ons is gehok vir die enigste naweek voor die Kersvakansie. Tot konsternasie van Denise wat 

al lank na die spesifieke naweek uitgesien het. 
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Vervolg:  
Dit waarmee Denise lagwekkend haar 

teruggekry het, kan ons later oor gesels. Nee, 
kleintoontjie het die poets vrygespring. 

*** 
Dit laat my baie dink aan Lukas 12:2 & 3. 
 Jip. Niks is regtig geheim nie. Dit wat in die 
“donker” gedoen word, sál bekend gemaak word. 
Dalk nie in die lewe nie. Maar dit sal. 
 Onthou ook dat Jesus, die een wie se 
verjaarsdag ons vier, die enigste is waarop mens kan 
vertrou. 
 God ís liefde. 
 
*Name verander. 

Engela 

Kindermoment, 23 Oktober 2022    

As jy bang is                 
 

Het ons maats dít geniet. 

 Ds. Willie vra ons om vorentoe te kom om hom met iets te help. 

 Eers vra hy ons waarvoor ons bang is. Sjoe! Baie dinge. Spinnekoppe, hiënas, skelms, 
donderweer en wat nog. Dis waar hy ons vertel dat toe hy klein was, hy bang was vir donderweer. 
Wanneer die lig afgeskakel is, het hy in die gang afgehardloop. Nes ons. 

 Nou wat maak ons as ons bang is? 

 Een maat som dit mooi op. 

 “Ek dink aan die Here.” 

 Ds. Willie vertel ons dat hy en sy boeties ’n tent gebou het. Hulle het geglo as die donderweer 
hard op die dak slaan, hulle veilig in die tent sal wees. 

 Tent bou op die verhoog breek aan. Komberse, stoele, boeke, kussings en wat nog word 
gebruik. Ons werk hard om dit so veilig moontlik te maak. 

 Krisis volg. Van die stoele word weggevat. Oeps! Die tent begin inval op ons. Nee. Ons voel 
nie meer so veilig daarbinne nie. 

 Omdat oom Willie en sy boeties te groot was vir die tent, het dit op hulle ook ingeval. 

 Dan het hulle as kinders hulle matrassies gevat en na hulle ouers toe gehardloop. Daar het 
hulle regtig veilig gevoel. 

 Hy verwys na oom Petrus in die Bybel, wat in die middel van die storm in ’n boot was. Daar 
het hy en sy vriende veilig gevoel. 

 Die boot was soos die tent. Veilig, maar in die storm het dit amper nie gehou nie. Wanneer 
Jesus dan op die water na Petrus aangestap kom, vra hy Hom om op die water na Hom te loop 
omdat hy weet dis regtig veilig by Jesus. 

 As daar storms in ons lewe is, donderweer en ander dinge wat ons bang maak, moet ons 
onthou, die Here is saam met ons. 

 Wanneer ons bang word, kan ons met Jesus praat. Hy gee ons die vermoë om op 
stormwaters te loop. Hy sal ons beskerm. 

 Dit sal ons onthou. 

Hoe lekker om te weet dat Jesus altyd by ons is. En dat ons met hom kan praat. 


