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Lydenstyd 2017
Wees bly?!
“Nee, dit weet net U, Here.” Dis Esegiël se reaksie toe die Here vir hom vra of hy dink die droë bene kan weer lewe. Toe Jesus
by Marta en Maria kom nadat Lasarus gesterf het, sê hulle albei : “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.”
As die dood naby ons lyf kom, is dit moeilik om te glo dit kan anders wees. En, soms wil ons ook vir die Here sê soos die susters:
“As U hier was, sou dit anders wees…” Maar juis in die Lydenstyd is dit belangrik om te onthou – God was juis daar. Soos Hy
hier is. En selfs in die gesig van die onmoontlike – ‘n laagte vol doodsbene, ‘n liggaam wat al 4 dae in die graf is, is God steeds
aan die werk. Die tema van hierdie week is “wees bly” – en dit klink so ‘n bietjie masochisties terwyl ons op die lydenspad agter
Jesus wil aanstap. Hoe is jy bly oor soveel seer en vernedering en dood? Ons eie swaarkry laat ons soms selfs twyfel oor God,
oor ons geloof, oor die waarde van glo. “Maak dit nog sin om te glo, as my geloof my nie vrywaar van seerkry en swaarkry nie?”
Ons besef die “hoekom?” vrae, help nie baie nie. Wat wel help, is om te vra hoe help ons geloof ons om deur pyn en lyding te
leef. Philip Yancey sê in sy boek “Where is God when it hurts”, as ons bely dat Christus die Lydende Christus is, wat pyn en
vernedering en lyding ken, dan het dit op vier wyses ’n impak op my hantering van swaarkry vandag:
a. Ek leer om die hede te oordeel aan die toekoms
Jesus sê tydens die laaste avondmaal vir die dissipels: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld
klaar oorwin.” Joh 16:33. Daardie aand sou hulle maklik hul lewe vir Jesus gee. Net die volgende dag het hulle almal hul geloof
verloor. Dit het gelyk of die wêreld vir God oorwin het. Net ’n paar dae later vind Paasfees plaas, en, toegerus deur die hoop
van Paasfees, gaan hierdie “swakkelinge” uit en verander die wêreld. Hulle het geleer wat dit beteken om die hede te oordeel
aan die toekoms. Selfs in die donkerste dag, wag daar ‘n more – met die hoop wat Christus bring.
b. Ek leer die patroon van veranderde pyn ken
Die Christelike geloof dra paradokse in homself saam wat moeilik verstaan word buite Christus se lyding en dood om. Omdat
Jesus gely het, kan ons nooit van iemand sê: “sy het seker sonde gedoen en daarom ly sy nou” nie. Jesus het nooit sonde gedoen
nie, tog het Hy gely. God het nooit beloof dat niks ons sal tref terwyl al die slegte dinge net met die ongelowiges sou gebeur
nie. Ons is nie uitgesluit van die tragedies van hierdie wêreld nie, net soos Christus ook nie daarvan uitgesluit is nie. Ons word
kwaad as ons lyding beleef en aanskou. Jesus ook, daarom het Hy wonderwerke gedoen, mense genees. God het die slegste wat
kon gebeur – die kruis – geneem en dit omgedraai in die finale triomf oor die bose en dood. Daarin lê die belofte vir ons almal.
Deur Christus se wonde, lyding, swakheid, word ons genees, sterk gemaak, ontvang ons die lewe. Pyn wat lewe gee. En pyn
en swaarkry moet ons juis motiveer om medewerkers van God te word om die pyn van hierdie wêreld aan te spreek en te help
verlig. Juis deur ons eie pyn, leer ons ander se pyn verstaan en medelye hê met mense wat ly.
c. Ek ontdek ’n nuwe vlak van sin in lyding
In die Ou Testament, veral in die Wysheidsgeskrifte, is gelowiges dikwels geskok wanneer lyding oor hulle pad kom. Asof hul
geloof hul juis hiervan sou beskerm. Maar in die Nuwe Testament is dit heel anders. Die skrywers verwag juis die teenoorgestelde. Petrus sê vir die lydende Christene: “Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle
’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.” 1 Pet 2:21. Lyding kry betekenis wanneer ons besef dit bring ons
soveel nader aan die verstaan van wie God is. Wanneer ons besef dat Christus te midde van die lyding, steeds kon bid: “Vader,
vergeef hulle...” Lyding vorm my, breek vooroordele af, bou deernis met ander, leer geduld met situasies, met myself, met
mense om my. Maar ek kan dit slegs raaksien as ek by God pleit om die sin daarin vir my te wys.
d. Ek wèèt God verstaan my pyn
Omdat Christus gely het en gesterf het, weet ons dat God ons krete en kreune hoor. Wanneer ons swaarkry, staan Hy langs ons.
Die geskiedenis gaan nie net om ons belewenis van God nie, maar ook oor sy belewenis van ons. In 33 jaar op aarde het Jesus
geleer van swaarkry en verwerping en verraad. En Hy het ook geleer van pyn, van die pyn wat ’n doringkroon bring, en die pyn
wat ’n sweep op jou stukkende rug veroorsaak. Wanneer God ons pynkrete hoor, verstaan Hy hoe dit voel.
Al is dit soms moeilik om te bly glo wanneer dit donker word om ons, leer ons juis in Lydenstyd dat Jesus se lyding vir ons hoop
gee, die pad oopbreek na die Lig. Ek kan glimlag, want ek weet ek dien die God wat verstaan.
Ds. Elise Klut
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Hiermee nooi ons jou om Dieper en Wyer te dink
oor jou en jou gemeente se bediening aan kinders.
Uitstekende sprekers en 8 praktiese wegbreeksessies
aangebied deur kenners op die gebied om jou bedieningsvaardighede rondom kinderbediening te verbreed.

Kinderkonferensie
27 Mei 2017

Johan Smith - Dieper in Gesinne
Lofprysing en aanbidding vir kinders.
Hoe kinders die Bybel ontdek.
Mylpaal bediening (Vibrant Faith).
Kinderkerk/Kategese materiaal.
Wynand Coertzen - Wyer in skole
Hoe om ŉ Kinderkerk aan te bied.
Protective behaviours.
Hoe bereik ons skole?
Bediening wyer deur Sosiale media.
Gebruik van praktiese hulpmiddels.
Dirkie van der Spuy - Dieper en Wyer in leiers
Alles vir Slegs R150 p/p wat ete, verversings en meer
insluit .
VBO punte word ook verdien!
Kliek hier vir die Program en Inskrywingsvorm.
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24, 25, 26 Maart 2017
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unward Park Gemeenskapkerk se Vrouebediening nooi jou graag na die reeks
werkswinkels vir Dames
Gesonde Seks Ladies Night saam met Timothy Kieswetter
Wat klink beter as dit? Bietjie alleen tyd, weg van die kinders,
weg van die huis, saam met jou vriendinne of skoonma, as sy
cool is.
Geniet ‘n humoristiese praatjie deur Timothy Kieswetter, dan
maak ons die vloer oop vir enige V&A’s wat julle mag hê.
Die Tema: Die Supervrou.
Nadat God die hemel en die aarde gemaak het, het Hy gesê dit
is goed. Nadat Hy al die diere van die veld en die voëls gemaak
het, het Hy gesê dit is goed. Nadat God ADAM gemaak het,
het Hy gesê dit is nie goed vir man om alleen te wees nie.
Toe skep God die vrou en sê, dit is sommer BAIE GOED.
Die vrou se superkrag lê in haar vermoë om iets wat “nie so
goed” te verander in iets wat sommer “baie goed” is.
Kom luister hoe Timothy Kieswetter vir jou praktiese advies
gee oor hoe om jou superkragte te gebruik in jou lewe en in
jou huwelik.
Koste: R75 per persoon per optrede

Hou solank jou dagboek oop op 18 April ook.
Kry jou kaartjies hier: https://itickets.co.za/events/377045
Uitstallers welkom - kontak Tanya 082 547 8868
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Hoekom vier ons Paasfees?

Paasfees is om die draai en vir baie beteken dit langnaweek en paaseiers eet! Kom ons gee net ‘n paar tree
terug na die eerste Paasfees amper 4000 gelede in Egipte, toe God sy volk se noodkreet in Egipte gehoor
het en hulle uit slawerny bevry het. Om sy kinders te herinner aan hoe Hy hulle uit Egipte, die plek waar
hulle slawe was, gered het, moes hulle elke jaar Paasfees vier.
Wat het dit dan met ons as moderne Christene te doen? Die aand voor Jesus se kruisiging het Hy die oorspronklike betekenis van Paasfees verander: om nie net ‘n fees te wees om God te dank vir die verlossing
van sy kinders uit Egipte nie, maar ‘n fees om Hom te dank dat hy ons uit die mag van sonde en dood
gered het deur die kruisdood van sy Seun Jesus Christus.
En dis hoekom ons Paasfees vier: om terug te dink aan die dag toe Jesus vir ons sonde aan die kruis gesterf
het en dat Hy die dood oorwin het sodat ons die ewige lewe kan hê. Laat ons dan Paasnaweek met dankbaarheid en vreugde vier, sodat ander ook die verlossingskrag van sy liefde in ons kan sien.
Christelike Lektuurfonds het hulpmiddels om gemeentes leiding te gee oor die ware betekenis van Paasfees en te motiveer om die boodskap van Verlossing uit te leef.
•
•

Pamfletonderwerpe: “Die fees van Paasfees”, “Vergifnis”, “Reik uit na ander”, “Hoe vertel ek iemand
van Jesus?” en “Nagmaal – die fees waar God self die Gasheer is”
Boeke: Seven word from the Cross – beskikbaar in Engels en Sotho @ R40 per kopie en fokus op die
laaste woorde van Jesus aan die kruis op Goeie Vrydag.

Vir bestellings of navrae skakel 021 8736964 of e-pos na info@clf.co.za of besoek www.clf.co.za
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Nuwe CLF Publikasie

DIE HART VAN GOD
Verhale van vroue in Sending
Redakteurs: Lisel Joubert en Isabel Murray
Op 9 Maart 2017 is hierdie kosbare bundel met ‘n glansryke geleentheid by die Teologiese Fakulteit in  
Stellenbosch bekend gestel met Christelike Lektuurfonds as trotse uitgewer daarvan.
Gedurende die Victoriaanse tyd, die agtergrond vir die meerderheid van die stories wat in hierdie bundel
vertel word, was die vrou hoofsaaklik gesien as tuis by die huis en indien sy enigsins in die publiek sou optree, dan slegs as ‘n tipe hulp vir die man. Gevalle, soos deur die karakters in hierdie boek geïllustreer, waar vroue aktiewe en dikwels
onafhanklike agente in die sendingkonteks was, is uiteraard nie net
noemenswaardig nie, maar selfs ongehoord binne konserwatiewe
Protestantse kulture van die tydperk waaruit hulle kom. Gegewe
die langdurige impak van ‘n heersende kultuur wat vroue gering
geskat het, is dit verstaanbaar dat die stories wat wel die dominante diskoers van hulle tyd uitgedaag het, al te maklik verswyg is.
Wat in hierdie boek gebeur vorm dus deel van ‘n uiters noodsaaklike korreksie ten opsigte van geskiedskrywing oor die algemeen en
die kerk- en sendinggeskiedenis in die besonder. Soveel te meer is
dit van belang vir die Afrikaanssprekende Christelike gemeenskap
in Suid-Afrika. Geen wonder dus dat vir die meerderheid lesers die
stories wat hier vertel word, geheel en al onbekend sal wees. Selfs
mense wat hulself as sending-belangstellendes beskou en dus reeds
vertroud is met familiename soos Murray en Pauw sal dalk verras wees deur die betrokkenheid van ook vrouesendelinge binne
die kring van sulke bekende families. Hierdie boek is ‘n skatkis van
verhale oor vroue in die sending. Die lesers wat hulself daarin gaan
verdiep kan voorbereid wees op ‘n wonderlike ontdekkingsreis na die verlede.
Die boek is beskikbaar @ R220 by Christelike Lektuurfonds. Vir navrae of bestellings skakel 021 8736964 of
e-pos na info@clf.co.za
Maart 2017 - In hierdie uitgawe
• ‘n Bybel in die hand, is krag in die
hart!
• Nuwe Bybelgenootskap direkteur
• “Super cool “ storie van Jesus
• Brokkies
Kliek hier
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pastorale beraders
Ons kry navrae vir Pastorale Beraders.
Indien u wel ‘n Pastorale Berader is, kan u asseblief vir my u kontakbesonderhede stuur. As u
nie is nie, maar weet van iemand, stuur dan vir my die kontakbesonderhede en ek sal direk met
hul kontak maak.
Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf.
Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za].
Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders.

datumlys
n Volledige datumlys, met die portefeuljeleiers se beplanning en belangrike
sperdatums, is hier beskikbaar.

aflospredikante
Klik hier vir ŉ lys van aflospredikante.

vakatures
Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures vir predikante, ander kerklike amptenare en verwante kerklike instansies.

Organisasie / Instansie
NG Presidentsoord
NG Kempton-Kruin
NG Kempton-Kruin
NG Kerk se Argief in Stellenbosch
NG Mooifontein

Vakante pos
Leraar - Vaste termyn pos
Kommunikasiebeampte
Sekretaresse
Hoofargivaris
Leraar (Vaste Termynpos vir een jaar)

Sluitingsdatum
31 Maart 2017
31 Maart 2017
31 Maart 2017
10 Mei 2017
19 Mei 2017

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, klik hier.
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GEBEURE

In ‘n neutedop...

MAART
24
24-26

Die Eggo van jou oë
NG Gemeente Melville

26

Manne wat glo (Paassangdiens)
NG Secunda-Oos

Passiespel ‘Meester’
NG Sunwardpark

26

Palissander Koor
NG Aasvoëlkop

24

Vernon Barnard
NG Van Dyk Park

28-29

24

Kermis
NG Secunda-Oos

29

24

It Takes Four (Fondsinsameling)
NG Gemeente Birchleigh

Dr. Derek Morphew - The Story of the
Kingdom
NG Aasvoëlkop
Die Supervrou Ladies Night
NG Sunwardpark

APRIL
1

Jumble Sale
Uitkoms

1

Buitelug Fliekaand
NG Gemeente Sunwardpark

19

SDB Vergadering
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VRYWARING
Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE
behels, het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies deur die NG Kerk van Suid-Transvaal
[NG Sinode Hoëveld] nie. Dus weerspieël die inligting en standpunte wat in die NUUS VANAF HOËVELD
SINODE gehuldig word nie noodwendig die van die NG Sinode Hoëveld of sy personeel en lede nie. Menings,
afleidings en ander inligting in hierdie boodskap wat nie verband hou met die amptelike werksaamhede van die
NG Sinode Hoëveld nie, verteenwoordig nie die amptelike standpunt(e) van die NG Sinode Hoëveld nie.
NUUS VANAF HOËVELD SINODE plaas slegs nuus en inligting vanaf die sinodale, rings- of gemeentelike verband.
Die NG Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade aan persone of eiendom as gevolg van produk-aanspreeklikheid, waninligting verskaf, nalatigheid of die gebruik van enige metodes, produkte, instruksies of idees wat vervat is in die
materiaal soos opgeneem in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE nie. Die inligting en advies is beskikbaar gestel in goeder trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die betrokke organisasie/persoon en word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van die bekendstelling
daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of haar eie besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid
en korrektheid van die inligting. Dit beteken dat die instansie en/of die betrokke persoon wat die plasing in die NUUS VANAF HOËVELD
SINODE versoek, dan volle verantwoordelikheid vir die gebeure of inligting aanvaar.
Vir enige navrae in verband met hierdie Nuusbrief skakel gerus me N Marais by 011- 975 8220.
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