
Vrydagnuus 2 Februarie 2018 

 

Hierdie Sondag word ingerig as `n geleentheid om ons elkeen toe te wy aan “Jesus die 

HERE”   

Paulus skryf aan die gemeente in Korinte waar lidmate in groepe verdeel is.  Deel van die 

probleem is dat daar `n jaloersie tussen lidmate ontstaan het, want sekere lidmate maak 

aanspraak daarop dat die Heilige Gees op `n besondere manier met hulle besig is, teenoor 

die ander wat dan of as minderwaardig gesien word, of minderwaardig voel teenoor die 

“geestelikes”.  

Paulus maak die punt dat niemand kan verklaar dat “Jesus is HERE”, behalwe deur die 

Heilige Gees nie.  Dit is die heel basiese van Christen wees – dat ons bely dat Jesus die 

HERE is, en dit kan ons net deur die Gees doen. (Die Gees tree op as `n soort „agent‟.  

Dink byvoorbeeld aan `n huis-agent, want vir jou bekendstel aan die huis en vir jou help 

om al die reëlings te tref om die huis te bekom. Of `n sportman se agent wat reël dat hy 

of sy deel van `n span word.) 

Die negatiewe kant van bely dat Jesus die HERE is, is om te sê: “Vervloek is Jesus!”  Daar 

is al baie gewonder wat Paulus presies hiermee bedoel het: Was daar regtig iemand in die 

gemeente van Korinte wat dit sou sê? 

Die moontlike verklarings vir `n gelowige wat sê: “Vervloek is Jesus!”: 

 Christene wat vervolg word, word gedwing om hulle geloof in Jesus af te sweer, 

deur te sê: “Vervloek is Jesus!” 

 Dalk gebeur dit wanneer iemand `n hoë vlak van ekstase beleef, en die persoon 

geen inhibisie meer het nie, dat hy so iets kwyt raak. 

 Dat „geestelike‟ persone die verwysing na die historiese, aardse Jesus verwerp en 

net in die „geestelike Christus‟ glo.   

 Of dat daar net geglo word dat Jesus `n historiese persoon was wat aan die kruis 

gesterf het (vervloek is), maar dat sy opstanding uit die dood betwyfel word. 

In Grieks is daar net die woorde „Anathema Jesous‟ . Al die vorige verklarings neem aan 

dat die werkwoord “is” veronderstel word.  Bruce Winter stel egter voor dat die gebruik 

van daardie tyd om `n versoek aan jou god te rig om jou vyand te vervloek, hier `n rol 

kan speel.  In plaas van „Vervloek is Jesus‟ of  „Jesus is vervloek‟ (sien vierde bg 

moontlikheid), kan hierdie verstaan word as „Jesus, verleen `n vloek…‟  Paulus wys dan 

daarop dat om Jesus te vra om `n vloek te verleen oor iemand waarvan jy nie hou nie, 

lynreg teen die Heilige Gees se werking is.  Dit is `n teken dat jou „geestelikheid‟ niks met 

die Heilige Gees te maak het nie.  

Paulus sê dat gelowiges wat voorheen heidene was, nie meer hulle „geestelikheid‟ moet 

gebruik vir hulle eie voordeel nie, maar toegewyd aan Jesus die Here leef.  Dit beteken dat 

gelowiges nie meer net hulle eie voordeel soek nie maar deur die gawes wat die Gees 

skenk tot opbou van ander gelowiges optree. 

Om te verklaar dat „Jesus is HERE‟  behels baie meer as `n intellektuele oortuiging oor 

Jesus Christus as Heer.  Om Jesus as Heer te bely betrek jou totale menswees.  Dit is `n 



ingesteldheid van vertroue, gehoorsaamheid, toewyding, lojaliteit en eerbied vir Jesus as 

die HERE van die lewe wat sorg vir elkeen van ons. 

Wanneer ek bely: „Jesus is my Here‟, veronderstel dit dat ek sy slaaf is.  Die verskil tussen 

`n slaaf en `n bediende of werknemer is dat die slaaf aan sy eienaar behoort.  So, 

behalwe `n lewe van totale trou, lojaliteit en gehoorsaamheid aan Jesus, behoort ek ook 

aan Jesus.  Saam met hierdie vertroue en toewyding aan Jesus, bely ons ook ons 

afhanklikheid van Jesus. 

Om ons so in die begin van die jaar toe te wy aan Jesus, is `n gawe van die Heilige Gees.  

Dit is net deur die Gees van God dat ons met ons lewe kan verklaar: Jesus is HERE!   

Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. 

Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. 

Troos my, sterk my, leer my, lei my. 

Gees van God, vul my al meer – vorm my tot u eer. 

 

Rousseau Malan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gebed 

Dis vir my ‘n voorreg om weer hierdie jaar met jou oor gebed te gesels.  Ek deel 
graag met jou wat Philip Yancey in sy boek Prayer sê oor gebed.  Jy is welkom om 
met my te skakel as daar iets spesifiek in verband met gebed is wat jy wil hê ons 
moet bespreek.  (my kontaknommers: 023 342 1322 / 076 152 8898) 
 
Universele Behoefte Aan Gebed 
Elke godsdiens het een of ander vorm van gebed.  Sommige stamme bring offers en 
bid dan vir daaglikse sake soos gesondheid, kos, reën, kinders en oorwinning in 
gevegte.  Inkas en Asteke het selfs mense geoffer om die gode se aandag te kry.  
Moderne Moslems stop getrou 5x per dag alles waarmee hulle besig is – motor 
bestuur, koffie drink, sokker speel, werk – wanneer hulle die oproep tot gebed hoor, 
om te bid. 
Selfs ateïste vind maniere om te bid.  Gedurende die bloeitydperk van Kommunisme 
in Rusland het stoere partylede ‘n ‘rooi hoekie’ in stand gehou waar hulle ‘n portret 
van Lenin geplaas het.  As deel van die algemene geesdrif het Pravda vir sy lesers in 
1950 raad gegee: “As jy probleme in jou werk ervaar, of as jy skielik twyfel aan jou 
eie vermoëns, dink aan Stalin en jy sal die nodige selfvertroue vind.  As jy moeg voel 
en krag nodig het, dink aan Stalin en jou werk sal goed afloop.  As jy ‘n moeilike 
besluit moet maak, dink aan Stalin en jy sal die regte antwoorde vind.” 
Ons bid omdat ons vir Iemand of Iets wil dankie sê vir die mooi en goeie dinge in die 
lewe, en ook omdat ons klein en hulpeloos en soms selfs bang voel.  Ons bid vir 
vergifnis, vir krag, vir kontak met die Ewige EK IS, vir die versekering dat ons nie 
alleen is nie.  Miljoene mense in AA groepe bid daagliks tot ‘n Hoër Mag en smeek 



om hulp om hulle verslaafdhede te beheer.  Ons bid omdat ons dit nie kan help nie.  
Die woord ‘prayer’ kom van die Latynse wortel precarius wat taalkundig verwant is 
aan die Engelse woord ‘precarius’ (onseker, twyfelagtig, wisselvallig).  In St 
Petersburg, Rusland, het die skrywer destyds gebid uit desperaatheid, want hy het 
nêrens anders gehad na wie hy kon gaan nie. 
Gebed is universeel omdat dit die mens se basiese behoefte aanspreek.  Thomas 
Merton het gesê: “Gebed is ‘n uitdrukking van wie ons is ... ons is ‘n lewende 
onvoltooidheid.  Ons is ‘n oop spasie, ‘n leegheid wat roep om gevul te word.”  In 
gebed verbreek ons die stilte, soms vloei ons woorde uit ons diepste binneste.  In 
die tyd na 11 Sept 2001 het die skrywer oor en oor gebid:  Here, seën Amerika, red 
asb. vir Amerika, gee ons asb. nog ‘n kans. 
Volgens Gallop se meningspeiling sal meer mense in Amerika in ‘n week bid as dié 
wat oefeninge doen, motor bestuur, of gaan werk.  9 uit 10 Amerikaners bid 
gereeld, en 3 uit 4 maak daarop aanspraak dat hulle daagliks bid.  As jy op die 
internet sou intik: Gebed, sal miljoene skakels opkom.  Maar agter daardie 
indrukwekkende getalle lê ‘n raaisel. 
Toe die skrywer die onderwerp van Christelike gebed begin ondersoek, het hy eers 
na biblioteke gegaan en die verhale gelees van die groot gebedsmense in die 
geskiedenis.  George Müller het elke dag begin met verskeie ure van gebed, waarin 
Hy by God gesmeek het om te voorsien in die behoeftes van sy kinderhuise.  Biskop 
Lancelot Andrewes het 5 uur per dag aan gebed gewy en Charles Simeon het 
soggens om 4-uur opgestaan om sy 4 uur gebedsessie in te pas.  ‘n Nonne-orde 
genaamd ’The Sleepless Ones’ hou nog steeds ‘n dag en nag 24/7 gebedsketting in 
stand.  Susannah Wesley, ‘n besige ma met geen privaatheid nie, het daagliks in haar 
stoel gaan sit met haar voorskoot oor haar kop waar sy vir haar seuns John en 
Charles Wesley en die res van haar kroos gebid het.  Martin Luther wat 2-3 uur per 
dag aan gebed gewy het, het gesê hoe besiger hy raak, hoe meer tyd moet hy aan 
gebed bestee sodat hy al sy pligte kan hanteer.  Hy het ook gesê gebed moet vir ‘n 
kind van God so natuurlik wees soos wat dit vir ‘n skoenmaker is om ‘n paar skoene 
te maak of vir ‘n kleremaker om ‘n kledingstuk te maak.  Jonathan Edwards het 
geskryf van sy ‘soete ure’ op die Hudson-rivier se walle waar hy ‘oorspoel was met 
God se Teenwoordigheid’.   
As ‘n volgende stap het die skrywer gewone mense ondervra oor gebed.  Oor die 
algemeen was die antwoorde as volg:  Is gebed vir jou belangrik?  O ja!  Hoe dikwels 
bid jy?  Elke dag.  Min of meer hoe lank bid jy per dag?  5 minute ... wel, miskien 7.  
Is gebed vir jou bevredigend?  Nie regtig nie.  Ervaar jy God se Teenwoordigheid as 
jy bid?  Nou en dan, nie gereeld nie.  Baie van die mense met wie hy gesels het, 
ervaar gebed meer as ‘n las as ‘n vreugde.  Hulle beskou dit as baie belangrik, selfs 
onontbeerlik, en hulle voel skuldig dat hulle in gebed faal.  Hulle beskuldig hulself vir 
die mislukking. 
 
In die weke wat volg, wil ons bietjie kyk hoekom mense so oor gebed voel.  Hoe voel 
jy oor gebed in die algemeen, en hoe voel jy oor jou eie gebedslewe?  Dink en bid 
bietjie daaroor, dan gesels ons verder. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Konsert met Rocco de Villiers 

 

13 April 2018 om 19:00. Kaartjies @ R150.00, 
R80.00 vir kinders onder 13. Kontak vir Helga 

Beyers by 0828905196 vir meer inligting. 
 

Nooi jou familie en vriende en kom geniet ‘n 

heerlike kuieraand en ondersteun asb die 

fondsinsamelingsprojek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herberg Kinderhuis 

Die Herberg Kinderhuis se jaarlikse kermis vind weer plaas 3 Maart.  Verskeie 

gemeentes het produkte wat hul skenk en tafels wat hul beman vir die 

fondsinsameling. 

Ons versoek graag  u gemeente of u dalk enige produkte vir ons kan skenk of ‘n 

finansiële bydrae kan maak vir die kermis.  Ons sal dit werklik baie waardeer. 

Dankie vir u omgee en betrokkenheid.   Ons waardeer dit opreg. 

KINDERHUISGROETE 

Petro Uren 

Bemarker    Herberg Kinderhuis 

 

 



Dag van verootmoediging, Aswoensdag, 14 Februarie  

Die Sinode versoek gemeentes om op 14 Febraurie 2018 vanaf 12:00 hulle kerkklokke te lui 

om sodoende almal in ons gemeenskappe op te roep tot gebed en verootmoediging. 

Gemeentes word ook versoek om ‘n spesiale gebedsbyeenkoms te hou. 

Ons sal volgende Sondag meer inligting bekend maak oor die plek en tyd van die byeenkoms. 

 

 

 

 

 

 

De la Bat Basaar 24 Februarie 2018 

Ons gemeente is die jaar  verantwoordelik vir die broodtafel.   

Kontak asb  die kerkkantoor indien jy bereid is om brood of brode te bak,  of ‘n kontant bydrae 

wil maak.   Ons benodig ook hande om die oggend van die basaar te help. 

Nuwerus Basaar   3 Maart 2018 

By dié  basaar is ons gemeente verantwoordelik vir die gebak tafel. Grootkoeke, kolwyntjies, 

melktert, plaatkoeke word benodig. Kontak asb vir Bets Delport 0233471309 of die 

kerkkantoor indien jy bereid is om te help bak. 

Kaapstad Watertekort: Dag Zero en watervoorsiening - Help asb! 

Grootte Kerk Kaapstad wil graag ‘n vriendelike beroep op lidmate, individue, 
besighede asook gemeentes in ander streke en provinsies doen om dit asb te 
oorweeg om vir ons te help om 5L bottels drinkwater in te samel en vir ons te stuur 
hier in Kaapstad. As gemeente wil ons graag inkoop in hierdie projek en help waar 
ons kan. 
Hulle probeer om kerkgeboue in hulle omgewing te gebruik as verspreidingspunte 
vir drinkwater aan arm en weerlose mense en gemeenskappe. Hulle wil nou reeds 
groot voorraad opbou vir die potensiële komende dag Zero as ons watervoorsiening 
afgesny gaan word. 
Hulle werk saam met NG Kerk Ysterplaat-Suid en Maitland gemeenskapskerk wat die 
water vanaf hul kerkgebou sal versprei aan die weerloostes in hul omgewing. Hulle 
het ook 45 kinders in die SA Kinderhuis in Kaapstad vir wie ons ‘n voorraad 
drinkwater wil opbou asook ‘n tehuis vir bejaardes. 
 
Lidmate kan 5 liter  geseëlde water by die kerkkantoor afgee. Ons sal dit by Groote 
Kerk besorg. 

Projek blikkieskos vir die winter 

Die 16 Februarie tussens 18:00 en 20:00 gaan die tieners van ons gemeente julle 

voordeurklokkie lui. Projek Blikkieskos vir die winter - hulle samel blikkieskos in vir 

die Emmers van genade projek. 

Ondersteun asb die projek. Koop solank ‘n blikkie of twee!  



 Om “comitted” te wees 

 

Die meeste van ons het al van Luciano Pavarotti gehoor. Hy was een van die 

wêreld se beste tenore ooit. Op ‘n stadium het hy vertel hoedat sy lewenspad 

geloop het tot by daardie punt. 

 

As jong seun het sy pa, wat ‘n bakker was, hom aan musiek blootgestel. Sy pa 

was die een wat hom aangemoedig het om hard daaraan te werk om sy stem te 

ontwikkel. 

 

Hy het stemlesse geneem by ‘n professionele tenoor in sy geboortedorp 

Modena, in Italië. Maar Pavarotti het ook by ‘n onderwyskollege ingeskryf. 

 

Toe hy die dag gradueer by die onderwyskollege, vra hy vir sy pa: “Moet ek ‘n 

onderwyser word of ‘n sanger?” 

 

Pavarotti se pa het hom geantwoord: “Luciano, as jy probeer om op twee 

stoele te sit, sal jy tussen hulle deurval. Want in die lewe moet jy een stoel 

kies.”   

Uit Vrouebedieng, Wes- en Suid-Kaapland 

 

Waaraan of aan  wie is ek en jy committed?  

Vra God dalk van ons om van stoel te verander in 2018? 

 

 


