Daar is deedae soveel tegnologie om ons lewe
vinniger en gemakliker te maak.
Soveel advertensies om te bevestig hoe jy jou lewe
makliker en gelukkiger kan maak. Dit bring egter
net meer verantwoordelikhede en langer ure, wat
ons moet werk. Die skoolprogramme word ook net
besiger en voller, want ons het die oulikste kinders
en die beste skool. Ons “val” letterlik in die aande
aan die slaap en “skrik” in die oggend wakker. Ons
voete raak nie grond nie en alles word net meer en
vinniger.
Hoe bly jy in hierdie tye gegrond? Hoe kan jou
voete grond raak, sodat jy ‘n beter greep op jou
program en lewe kan kry?
Ons antwoord is óm ons ... in die natuur! Die lente
is om die draai en dan gaan die bome kreun onder
die mooiste blomme en die lekkerste vrugte. Is
hulle gereed? Ja, om twee redes. Die ou blare is
afgegooi en hul is stewig geanker in die grond met
hul wortels. Die onsigbare deel van die boom is
gesond.
Hoe raak jy gegrond in ‘n warboeltyd soos hierdie?
Eerstens, gooi die blare van die verlede af:
 Skuldgevoelens moet jy afhandel. Jy moet nooit
iets doen, omdat jy skuldig voel nie. Doen alles
uit liefde en omgee, dan maak jy ‘n groter
verskil as wat jy besef.
 Ook skuldgevoelens teenoor die Here. Hy
verstaan en Hy het jou al lankal vergewe. Besef
en weet dat Hy aan jou kant is en dat elke dag
nuut begin.
Gooi die idee weg, dat jy alles kan regmaak en dat

jy alles moet beheer. Dit wat jy kan doen, doen dit
goed en gefokus. Ons is op so baie verskillende
plekke dat ons fokus verloor. Gooi die blare van
die verlede af en leef in die oomblik.
Tweedens, wees gewortel:

Maak vrede met waar jy is en weet, dat die
seisoen ook gevul is met ons Vader se
teenwoordigheid en begrip.

Koester die sekerheid van ons Vader se onbreekbare liefdesbegrip en teenwoordigheid.

Benut die nodige hulpbronne van vriendskap en ons as jou geloofsgemeenskap.
Maak tyd om saam met ons te vier en in die
lekkerte en voorreg van kindwees van God
te rus.
Daarom is die begin van lente ‘n geleentheid om
ons oorvloedige dankbaarheid te leef teenoor
ons Vader vir Sy liefdesverbintenis en die
kosbare mense en geleenthede, wat elke dag
deel van ons menswees is, te vier!
2 Petrus 1:3 en 4
“Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat
ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit
kom deurdat ons Hom ken, wat ons geroep het
deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen,
het Hy ons die kosbaarste en allergrootste
gawes geskenk wat Hy belowe het.”
Mag jy elke dag God Drie-Enig se lente van liefde
en genade saam met ons vier.

Daar doer in die donker het die duiwel gewonder,
wat sal gebeur wanneer hy inmeng met God se tyd,
ons tyd saam met God? Ons antwoord: dat niks tussen ons en ons God sal staan nie, niks is te groot of
te klein vir Hom nie.
Alhoewel daar taamlik min aktiwiteite in die tyd was,
het ons deelgeneem aan die Paasfees, die paashaas
het ons lekker bederf, maar ons was ook so bevoorreg om die oorsprong van dié dag eerstehands te
beleef direk na die Passiespele. Ons het ook ‘n
rolprent gekyk op Jeugdag en seker gemaak ons
herlaai ons kragte deur middel van inspirasie.
Dit wat vir ons uitstaan, is dat die Here van die begin
af geweet het wanneer Sy tyd is, Hy het presies
geweet wat, wanneer wat gaan gebeur.
Jesus het daarvan gehou om stories te vertel en Hy
vertel die volgende merkwaardige storie om vir
mense te verduidelik hoe God se koninkryk werk:
Daar was 'n man wat saad in 'n koringland gaan saai
het, vertel Jesus eendag.
*Terwyl hy saai, val party van die saad op 'n
voetpad. Voëls kom toe en pik die saad op.
*Party van die saad val op klipperige grond. Dit
begin sommer gou groei, maar omdat die grond vlak
is, maak dit nie sterk wortels nie. Toe die son warm
word, brand die jong plantjies dood.
*Nog 'n deel van die saad val tussen dorings, wat
dit heeltemal toegroei.
*Party van die saad val op goeie grond. Dit skiet
wortel en word gesonde koringplante wat baie koring dra.
Jesus verduidelik toe wat die storie beteken:
*Wanneer mense God se boodskap hoor, maar nie
verstaan nie, is dit soos die saad wat op die pad val.
Die duiwel vat dit gou weg.

*Die saad wat
in die klipperige
grond val, is soos
mense, wat die
boodskap hoor en
en bly is daaroor, maar sodra
daar moeilikheid
kom, hou hulle op
glo.
*Die saad wat tussen die dorings val, is soos mense wat die boodskap hoor, maar hulle is meer
bekommerd oor geld en ander goed.
*Die saad wat in goeie grond val, is soos wanneer
mense God se boodskap regtig hoor. 'n Mens kan
sien dat hulle die goeie nuus verstaan, want dit
maak 'n verskil aan hoe hulle elke dag lewe."

"Maar Jakob het alleen
agtergebly, en 'n man het met
hom geworstel tot dagbreek”
Gen. 32: 24 (OAV). Om alleen
agter te bly! Waaraan dink ons
as ons hierdie woorde hoor? Vir
sommige gee dit ‘n gevoel van
eensaamheid en verlatenheid,
vir andere rus en vrede.
Jakob is geseën terwyl hy
alleen met God was. Moses was
alleen by die brandende doringbos (Eksodus 3: 1-5). Johannes
die Doper was die naaste aan
God toe hy alleen in die
woestyn was (Luk. 1: 80) en die
apostel, Johannes, was die
naaste aan God toe hy alleen op
Patmos was (Openb. 1: 9).
Die Here Jesus het ons 'n
voorbeeld gegee. Hy het hom
dikwels afgesonder om alleen
met Sy Vader te wees. Daar is
ook 'n magtige doel agter die
bevel: “As julle bid, gaan in die
binnekamer, en as julle die deur
gesluit het, bid dan.” (Matt.6:6).
Teen die einde hang Jesus
alleen aan ‘n kruis, tussen misdadigers. Dan word alles donker
om Hom en uit Sy benoude siel
word daar die woorde gepers:
“My God, my God, waarom het U
my verlaat?” (Mat. 27:46). Jesus
het Sy stryd alleen gestry en Sy
kruis alleen gedra. Sy dissipels
het hom in die uur van nood in
die steek gelaat. Petrus sê dat
hy Jesus nie ken nie en Judas
het Hom verraai. Die mense wat
hom gevolg en hom liefgehad
het voor Sy gekruisiging, was
nie meer daar vir hom nie. Hy
het presies geweet hoe dit voel
om alleen te wees.
Wat doen jy as jou lewe
stukkend en skielik alleen is?
Hoe gaan jy aan as die lewe wat
jy geken het, die lewe wat vir
jou kosbaar was, van jou
weggeneem is en jy weet jy sal
dit nooit weer terugkry nie?
Enige dag, enige oomblik, kan
iets gebeur wat jou hele
bestaan tot in sy fondamente

ruk. Meestal verwag ons dit nie.
Skielik slaan ‘n storm jou
onderstebo soos ‘n fratsgolf,
vee jou plat en laat jou wanhopig lê. Die geweld van ‘n
krisis het oor jou gespoel en jy
het alleen agtergebly! Het jy
hoop en geloof om op te staan?
Voor die Covid 19-pandemie, het ons net hier en daar
geliefdes gehad wat afgesterf
het met ’n redelike tydsverloop
tussendeur. Mense het tyd
gehad om deur die rouproses te
gaan met bv. die bywoning van
’n geliefde se begrafnis of
roudiens. Die begrafnisritueel
kon plaasvind sodat die realiteit van die persoon se afsterwe ’n werklikheid kon wees.
Daar was nie afstand nie en
mense kon fisiese bystand en
ondersteuning aan mekaar
bied. Covid 19 het ons lewens
verander, vir sommige onherroeplik en permanent. Die dood
van ’n geliefde is ’n harde werklikheid en daarom het ons deur
die jare gepaste rituele geskep
om mekaar se laste in só ‘n tyd
te help dra.
Nou, met die uitbreek van
die Covid 19-pandemie, is alles
eensklaps anders. Pasiënte het
alleen in hospitale agtergebly
en kon nie besoekers ontvang
nie. Die onreg van baie mense
wat alleen moes sterf. Predikante vertel dat hulle nog nooit so
baie roudienste en begrafnisse
moes hanteer soos die afgelope
twee jaar nie. Vir dié wat agterbly is dit moeilik om die verlies te hanteer. Tot dusver was
daar meer as 100 000 sterftes
en het baie mense kumulatiewe
trauma beleef. Hulle wat
eensaam, verlate en alleen agterbly, moet opstaan.
Dood se gewig is swaar en
die gevolge daarvan soms
ondraaglik. Twee mense groei
mos maar aanmekaar vas, dan
skielik verloor jy die helfte van
jouself! Jy besef dat jou lewe

aangaan, maar sonder hom.
Alles verander. Jy is ook nou
anders. Jy het selfs ‘n ander
identiteit gekry. Die roureis van
stukkend na saamleef met die
verlies is vir almal verskillend.
Mens kan maklik vashaak by die
swaar oomblikke van iemand se
dood. Om van rou ‘n groeipunt
te maak, moet ‘n mens bly
beweeg. Die sterwensoomblik
mag nie die einde van die pad
vir jou ook wees nie. Gesond
word is ‘n reis. Hoekom hanteer
ons dit so verskillend? Elkeen
reis uniek. Na ‘n terugslag
gaan mens deur ‘n lang tyd wat
jy net probeer oorleef. Maar
uiteindelik bereik jy ‘n punt
waar jy gereed voel vir iets
meer. Jy kan weer vir jou lewe
dankbaar wees. Hoe voel mens
dankbaar vir ‘n lewe wat so ‘n
groot stuk pyn bevat? Jy leer
om op die goeie dinge te fokus
en daarvoor dankie te sê. Dit
gebeur nie dadelik nie. Dit is
moeilik om goeie dinge raak te
sien as jou oë vol trane is. Maar
mettertyd droog daardie trane
op en begin jy besef dat jy intussen, deur jou teenspoed en
pyn, nuwe gawes ontvang het.
In die verlede het die slim
mense dikwels geglo hul taak is
om ‘n getraumatiseerde mens
te troos, om jou te help om jou
swaarkry te oorleef sodat jy
eendag hopenlik so half en half,
weer die mens kan wees wat jy
voor jou terugslag was. Die
afgelope jare is
daar groeiende insig dat jou pyn nie
iets is wat jy net
hoef te oorleef nie.
Swaarkry, so onwelkom as wat dit
ook al in mens se
lewe mag wees,
kan jou op die
lang termyn ‘n
sterker, wyser en
meer deernisvolle
mens maak as wat

jy voorheen was.
Jou trauma is nou deel van
wie jy is, jy kan dit nie uithaal of
wegvat nie. Alles wat in jou lewe
gebeur het, jou seerkry inkluis,
het jou na die punt gebring
waar jy nou is. As jy ‘n nuwe
lewe wil bou, is hierdie gebroke
oomblik die enigste vertrekpunt
waarvandaan jy dit kan doen.
Die teenspoed wat jou getref
het, het nie jou lewe van koers
afgestuur nie. Dit wat met jou
gebeur het, is die nuwe koers
van jou lewe.
Maar ons kan en mag nie
bly lê nie, die lewe gaan aan! Op
‘n dag moet jy sê: Maar ek wil
opstaan terwyl ek nog lewe, en
weer begin met my lewe. Staan
op vir jouself en staan op vir jou
geliefdes. Staan op want die tyd
het aangebreek vir ‘n nuwe
begin. Staan op uit jou moeilike
tye. Staan op want jy het werk
om te doen, plekke om te besoek, mense om te help, liefde
om uit te deel en ‘n boodskap
om te verkondig.
As jy dus lyding en swaarkry
beleef het, vra van God die genade dat jy en Hy saam daardie
pyn sal benut. Bid en soek na
manière hoe jy dit ten goede
kan aanwend. Dit is wat die
pragtige vers in Rom. 8:28 belowe: "Ons weet dat God alles

ten goede laat meewerk vir dié
wat Hom liefhet, dié wat volgens Sy besluit geroep is.”

13 Jaunarie 2020
My hart is in ‘n vlam van liefde
vir ons God!
Ek moet Bybels uitgee en
skryf. Dit was nie ‘n vreemde
gedagte of versoek nie. Nadat
die Here my in Julie 1981 kom
ontmoet het, toe ek Hom as
Koning in my lewe ingenooi
het, het ek begin Bybels
uitgee en ook begin skryf.
Hierdie was die Here se plan.
Ek het met my Bybel op my
knieë gegaan: “Here, help my
asseblief soos U dit wil.”
Hoe groot is ons God! Ek het
my Bybel oopgemaak en voor
my oë was dié vers met ‘n
groen pen verlig: Gen. 6:22

“Noag het alles gedoen soos
die Here hom beveel het. O
Here, vergewe my. Hierdie is
U plan.” Ek kan net in stilte
wag.
Ek moet net Johannes 1:1-5
onderstreep en ‘n 15cm liniaaltjie net daar, diep in die
Bybel bêre. ‘n Pen en ‘n A5
skrifboekie, netjies oorgetrek,
moet saam met die Bybel in ‘n
materialsakkie uitgegee word.
Behalwe vir Afrikaanse en
Engelse Bybels, was daar
baie versoeke vir die landstale
in ons omgewing: Setswana,
Sepedi, Sesotho en ook vir
IsiZulu, Chichewa en Shona.
Deur ons Heiland se voorsien-

Die Swartz’e en Blackallers van Harties, was bevoorreg
om hierdie spele op 15 Julie 2022 by te woon.
Die spele het tot stand gekom, nadat inwoners van die
dorpie in die jare 1618 tot 1648 erg deur oorloë en ook
die "swartgriep" in 1631 geteister is.
Die inwoners het hul verootmoedig voor ons Vader en
Hy het na hul uitgereik. Oorloë en die griep was iets van
die verlede. Uit dankbaarheid het hul toe begin om elke
10 jaar die Passiespele op te voer, waar mense tot
vandag nog vanoor die hele wêreld na Oberammergau
stroom om dit by te woon. Ongeveer 450,000 tot 500,000
mense per opvoergeleentheid woon gewoonlik die spele
by.
Ongeveer 600 gelowige persone, wat inwoners van die
dorpie is, oefen vir die opvoering. Opvoerings vind dan op
In Oberammergau aangekom, word
ons groep van 60 by verskillende
gastehuise en hotelle afgelaai. In ons
bus is ons 30 persone wat by vier
plekke afgelaai word, waarvan ons
die laaste is wat afklim.
En weg is ons tasse, behalwe Chrissie
se tweede sak met haar grimering en
rollers in. Wat nou gedoen en watter
ontsteltenis, ons het geen klere behalwe dié aan ons lyf nie. Gelukkig
het ons, ons paspoorte by ons, maar
ons vliegtuigkaartjies is in die tasse.
Die busbestuurder is Duits en kan
geen Engels verstaan nie. Hy trek net
sy skouers op. Die busbe-stuurder
skakel die ander gaste- huise, maar
hulle sê ons tasse is nie daar nie. Die
een gastehuis kry ons nie in die
hande nie en ons ry daarheen, maar
ons tasse is ook nie daar nie. Maar
hy moes dan ons tasse verkeerdelik
by ander plekke afgelaai het, want
ons tasse was dan in die verskillende

ning hou ons die beskikbare
voorraad om dit op aanvraag
te kan gee.
Die Heilige Gees het ons
vooruitgegaan in die winkelsentrums, parkeerterreine,
by tuin- en huishulpe. Hierdie
mense sou terugkom om ‘n
Bybel of meer vir familie te vra
– selfs ook vir hulle familie in
die Vrystaat, Malawi of Zimbabwe.
Die Here het voorsien. Wanneer dit gebeur het, dat ek die
Bybelvoorraad moes aanvul,
of materiaal kry of skryfbehoeftes en die fondse nie
spontaan gekom het nie, het
ek sonder om te skroom van-

uit my eie rekening die betaling gedoen.
2 Samuel 24:24 “Nee, ek
koop dit beslis van jou
teen die volle prys. Ek
bring nie aan die Here my
God offerandes wat my
niks kos nie.”
Net toe die finansies, vir
hierdie projek, sy laagste punt
bereik het, het hier ‘n donateur aangekom en my kas vol
baie nodige Bybels gepak.
Prys ons getroue God vir
voorsiening!

ŉ Dinsdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag in
twee sessies: 14:30 tot 17:00 en 20:00 tot 22:30 plaas.
Twee akteurs per rol word ingeoefen, wat dan op elke
tweede dag deelneem om sodoende nie hul werksverpligtinge af te skeep nie.
Hulle spele is meer uitgebrei as bv. ons spele wat ons hier
in Harties aangebied het. Dit bevat tonele uit die paradys, Eva wat deur die slang verlei is, die "sondeval ", Kain
en Abel; Abraham wat Isak op offer, asook Jesus wat die
geldwisselaars en diereverkopers uit die tempel verdryf.
Dankie Vader, vir die voorreg wat ons gehad het om dit
by te kan woon.
Ek stel voor, spaar elke maand ietsie en gaan woon die
spele in 2030 te Oberammergau by.

groepe neergesit soos wat ons afgelaai word en Chrissie se oornagsak
is tog hier. Waar is ons tasse? Waar
gaan ons klere koop? Chrissie is
rustig, sy het alles aan die Here
oorgegee, maar ek beraam planne
om klere iewers, weet nog nie waar
nie, te koop.
Ons vertrek saam met ons groep na
Oberammergau en gaan kyk of ons,
ons toerleier kan opspoor. Uiteindelik kry ons hom in die hande en
sowaar, ons tasse is by ‘n ander gastehuis afgelaai. Wat ‘n verligting!
Maar nou moet ons ‘n taxi kry om
ons tasse te gaan haal. Daar is geen
taxi beskikbaar nie, maar die winkeleienares, wat ons help skakel haar
man om ons uit te help. Hy kom laai
ons op en is een van die akteurs wat
die rol van Josef van Arimatea vertolk. Nogal ‘n prominente rol. Maar
ook ‘n Engel vanself.
Hy vertel ons van hul geloof, die

wonderlike ervaring tussen die
spelers van jonk tot oud (5 tot 80jarges). Die kinders deel van hul
daaglikse probleme met die ouer
geslag en daar word ‘n ongelooflike
band tussen die spelers gesmee. Die
samehorigheid, eengesindheid en
saamstaan van die klein dorpie se
gemeenskap is iets om te ervaar. Ek
dink hy het gesê 500 spelers in totaal
neem deel. Ook dat Covid geen noemenswaardige invloed op hul klein
dorpie gehad het nie. Dit is asof die
Here hulle steeds beskerm teen die
aanslae van buite.
Ek en Chrissie het ervaar hoe die
Here ‘n engel gestuur het om ons uit
te help. As ons tasse nie weggeraak
het nie, sou ons die getuienis van
Simon van Arimatea misgeloop het.
Wat ‘n wonderlike ervaring van: “O,
ons tasse is weg, wat nou!”

Redakteursnota:
Liewe Leser: Ek is so trots op Sina; sy het altyd haar beriggewing in Engels gedoen en nou stuur sy dit vir my in Afrikaans. Ek versorg dit nie taalkundig nie, uit respek vir haar, wat die moeite doen om die artikel in haar bes, moontlike Afrikaans vir ons te skryf. Ek glo jy gaan dit net so baie waardeer soos ek.

God is daagliks besig om lewens te
verander en te vernu vir 'n groter voordeel. Ongeag wat ons in die verlede
deurgemaak het of wat tans in ons lewens gebeur, die pyne, die seer, die
siektes, ens, God is gereed om 'n nuwe
ding in ons lewens te doen.
Hy wil nie he ons moet die swaar van
die verlede dra nie.
Vergeet die verlede, moenie dat dit jou
beroof om die nuwe ding te ervaar wat
God in jou lewe wil doen nie.
AFSAAL SOP UITREIK 4-8 JULIE 2022
Wanneer skole sluit, sluit die voedingskemas en dit beteken dat al die skool kinders wat van die voedingskemas
afhanklik is, honger sal ly gedurende die
skoolvakansie. Toe die sopuitreik-idee
aan my voorgehou is, het ek dit met albei hande en 'n vrolike hart gegryp, want
ek het geweet dit sal veel groter hulp
wees as waaraan ons kan dink. Hierdie
uitreik het my laat besef dat dit neem
waarlik ‘n dorp om n kind groot te maak.
Ongeveer 70 kinders het elke dag van
die 4de tot die 8ste 'n warm bak/koppie
sop met vars brood geniet. Ons het elke
dag begin met Gebed, Aanbidding en die
Woord van God en geeindig met lekker
sop. Op Maandag die 4de het ons gekyk
na die verskil tussen ‘n mens en ‘n kind
van God te wees. Ons is almal mense van
God omdat Hy ons geskap het. Maar die
Skrif se duidelik dat die wat Hom
ontvang en in Hom glo, Hy gee hulle die
krag en die reg om kinders van God genoem te word.
Van die 5de tot die 8ste het ons gefokus op hoe om te groei in jou geloof as
kind van God. Die kinders het ook Bybels
ontvang en dit was 'n groot seen. Baie
dankie aan tannie Susan Pohl wat die
Bybels geskenk het. Baie dankie aan
elkeen wat 'n rol in hierdie groot inisiatief geneem het. Mag ons genadige
God elkeen van julle ryklik en oorvloediger seen.
GIRLS OF VIRTUE KONFERENSIE
Vernuwing van harte en 'n vars nuwe

begin met God is moontlik.
Die 2de April het ons ‘n meisieskonferensie gehad en ons is vereer deur gassprekers van ons plaaslike Schoemans-

Die beplanning van ‘n
droom – ‘n koor – rolspelers en ure se dink en
bid. Ek wonder of ek
moet aanmeld en deel
word, tog waag ek dit
om aan te meld en word
in die koor opgeneem.
So het oefensessies
begin.
Ons
oefen
stemme en liedere. Iets
begin groei van saamwerk en net jou beste
gee. Covid gebeur. Verlies en wanhoop word
emosies wat ons toets.
God se plan staan egter
vas en na verloop van
tyd is die groep weer
besig met oefen en
voorbereiding. Dit is
merkbaar hoe alles saam
saamvloei tot ‘n boodskap van God, wat
uitgedra moet word. Soveel nuwe
vriende – hartsvriende word gemaak.
Almal met ‘n gemeenskaplike doel,
droom en geestelike groei.
Die opvoering self en die sigbare voorstelling van Jesus se lewe, het ‘n diep en
vaste besef van die onwankelbare doel

villekliniek, van Heartlands kerk, Stone
of Hope en In His honor Foundation. Ons
het meisies gehad van Sunway, Tenrooms, Letlhabile, Afsaal, Kosmos, Schoemansville en Atteridgeville.
Die konferensie het gefokus op realiteitsonderwerpe wat meisies daagliks
raak.
Ons gee eer aan God vir sommige van
meisies wat hul lewens aan Jesus oorgegee het. Bid saam met my dat God
geleenthede sal oopmaak om opvolg met
die meisies te doen.

Tshwaraganang Kleuterskool
NB: Vinoliah wen toekennings by Pen
vir die beste verbetering van kleuterskool en beste bywoning. Baie dankie
aan al die ondersteuning wat sy van die
kerk ontvang. Ons waardeer dit baie.
Dankie weereens vir al die gebede en
elke soort ondersteuning wat ons
ontvang,
ons
waardeer
dit
baie.
Alle eer behoort aan ons Allerhoogste
God, wat getrou is om nuwe geleenthede
oop te maak en te voorsien.

van Sy lewe tot die einde toe - al het dit
Sy dood gekos. Hy het die hoogste prys
betaal. Die woorde – Here ek kom kniel
voor U vandag… Here is ek ook goed
genoeg..., was nie net toneelspel nie,
maar het gegroei na ‘n diep waarheid.
Daarop volg, Here ek wil graag soos
Jesus wees… Meer en meer deel van my

Wat ‘n voorreg om deel van die span te kon wees.
Dit was van begin tot einde ’n belewenis en as jy
terug kyk op die rolverdeling, was die keuse van akteurs deur ds. Johan de Wet en Maryke ook net
leiding deur die Heilige Gees. Toe Awie een aand sê
dat as hy weer ‘n rol moet kies, sal hy weer Judas
wees, toe weet ek: hoe dan anders? Elkeen het presies in sy rol gepas. Die Maandagaand het mense vir
Anton gevra wat dit gekos het om die professionele
akteurs te huur. ‘n Ouerige dame het een aand gesê:
"As sy net daardie Herodus kan kry, wat Jesus so
stamp sal sy, sy smalende gesig
verander." Ek
dink dus ons het die beeld goed uitgedra en weer ’n
boodskap in elk-een se ❤geplant. Dankie vir elkeen
se bydrae en dat ek deel kon wees. Aan die begin
het ek gedink iemand het ‘n bietjie groot gedroom,
maar die droom het mooi in lofprysing geëindig en
dit ’n baie spesiale Paastyd gemaak. GERTJIE

hart en gees. Dan die woorde: “My
liefde en genade is vir jou my kind.” Die
betekenis van “Dit is Volbring”, het
nuwe diepte gekry.
Die woord is uitgedra deur hierdie
waarheid uit te beeld in die passiespele.
God is goed. ‘n Onthou vir altyd.
Rika van Rooyen

Met die eerste gesamentlike oefening, het ek gewonder hoe gaan
die toneelspelers en koorlede
alles saam laat werk.
Met die eerste kleedrepetisie het
ek in verwondering gestaan, oor
die oe's en die aa's van almal se
pragtige klere.
Die dekor wat bygekom het, het
net al hoe meer die atmosfeer
begin skep, van hoe dit moes
gewees het in die Bybel se tyd.
Met ons opvoering op Sondagmiddag het my trane geloop oor die
impak, wat Jesus se kruisiging
gehad het.

Elke aand het die Passiespele net
meer en meer mense getrek om
te kom kyk wat gebeur. Ons as
koorlede en toneelspelers, het net
’n samehorigheid en liefde beleef,
wat alle verstand te bowe gaan.
Daar het ’n verdieping in my liefde
vir die Vader, Seun en Heilige
Gees gekom.
Dankie vir ds. Johan wat gesê het
ons moet in onsself stil word voor
elke optrede.
Dit het ’n groot impak gehad.
Aan God kom toe al die eer!
IDA LAMMERDING

Daar is twee woorde wat vir my uitstaan, wanneer ek aan ons
Passiespele dink: GENADE en SEËN!
Ek en Johan het die voorreg gehad om by elk van ons vier gemeentes
by ‘n Passiespele betrokke te wees en elkeen lê ons bitter na aan die hart
— MAAR hierdie Passiespele, saam met elkeen van julle, was vir ons ‘n
uitsonderlike, kosbare en baie verrykende ervaring.
Dankie vir elkeen se ongelooflike harde werk, deursettingsvermoë,
geduld, liefde en lojaliteit: dit was ‘n unieke geleentheid van spesiale
saambid, saamwerk en saamgetuig. Ons sal dit vir altyd in ons harte
koester. Aan God al die eer!
Hiernaas is ‘n foto van die klipstapeling, waar elkeen van ons ‘n stukkie van ons hart vir die Here gegee het, in kosbare herinnering aan ‘n
baie spesiale moment, in Harties NG Gemeente se bestaan.

My lewe lank, is ek baie bewus daarvan dat
geloof in die lewende God ‘n waagstuk is. Dit
het my geleer om te vertrou, al was daar soms
hierdie angstigheid oor dinge wat te groot
gelyk het vir enige mens. Soos telkens in die
verlede, was die getrouheid van die Here
beskamend. Hoe kan net erkenning en dank
genoeg wees om reg te laat geskied aan dit,
wat toe regtig gebeur het. Dit is net nie
moontlik nie.
Uitstaande was die manier waarop ons
saamgebind is met mekaar en die gemeente.
Die foutjies was op die ou end net ‘n les om
plek te maak vir menslike feilbaarheid. Die
meelewing van diegene wat daar was en
gepraat het oor hulle belewenis, is getuienis
van die getrouheid van die Heilige Gees. Die
saamkuier in die loop van elke oefening en
optrede het vriendskapsbande gesmee wat
lewenslank gaan hou.
Ek neem saam met my die wete en versekering
dat iets, soos die Passiespel en die boodskap
wat dit uitgedra het, nie baie in enige mens se
lewe gebeur nie. Niemand van ons het
onaangeraak huis toe gegaan na ‘n aand se
gebeure nie.
Dank aan die Here en aan ds. Johan en sy
helpers vir die bereidheid om die waagstuk aan
te pak.
JOHANN JOUBERT
Die Passiespele, wat ‘n wonderlike voorreg was
dit vir my om deel daarvan te wees en te weet
ek deel die belewenis met ander kinders van
ons, liewe Vader God. En om te dink ek het
skouers geskuur met iemand soos Jannie Moolman. Elke keer met die kruisigingstoneel moes
ek konsentreer om nie aan die huil te gaan nie,
omdat ek besef het wat Jesus alles moes deurgaan vir my en het ek maar net telkemale gesê,
dankie Jesus!
BETTIE NEL

Om te deel te kon wees van die
ongelooflike produksie was ‘n voorreg. Ek is baie skaam om voor mense
toneel te speel, maar hierdie was ‘n
belewenis. Die Heilige Gees was die
heeltyd in ons teenwoordigheid. Ek
kon nie sing nie, die knop in my keel
was te groot. Trane het gevloei.
As ons tee drink na kerk, sien jy net
altyd gesigte. Na die Passiespele was
dit net anders. (One big happy family) Nou ken almal mekaar by die
naam.
Baie dankie vir die voorreg. Ek sal dit
weer doen!
LEE-ANN

Dit was vir my ŉ voorreg om
deel te kon wees van die Spele.
Ek het opnuut besef, wat Jesus moes deurgaan om versoening vir ons as sondaarmense te
bring. Hy wat uitgelewer was
om die ergste dood denkbaar te
sterf vir ons sondes. Hy het dit
uit liefde vir ons gedoen…
"Vergewe hulle Vader want
hulle weet nie wat hulle doen
nie."
Dankie Jesus dat U ook verlossing vir my aan die kruis bewerkstellig het. Amen.
JAN SWARTZ

Vir my was die passiespele ‘n lewensverrykende gebeurtenis. Om vir ons
Jesus te kon sing al was ek nog nooit
op ‘n verhoog nie, was ‘n voorreg. Dit
was my begeerte om die Passiespele
eendag te kon gaan kyk en toe verras
die Vader my om self te kon deelneem.
Die liefde en aanvaarding wat ek beleef het van almal wat deelgeneem
het, was vir my die wonderlikste ondervinding.
MIRANDIE

Die Passiespel was ‘n ongelooflike geloofservaring en ‘n week
in my lewe, wat ek vir altyd sal
treasure!
WILLCO JONKER
Die Passiespele was vir my ‘n
energie-ontploffing van die Heilige Gees, wat sag en vol liefde
neergereën het in elkeen van
ons se harte.
Dit was soos die liedjie sê: ’n
"one moment in time"-ervaring.
HANLIE DAMES
Vir my was dit ‘n eyeopener.
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AMANDA BERG

ANRÉ

Jou lewe moet nie net voortgaan nie, dit moet vorentoe gaan!
Word deel van Harties se enkellopende dames wat mekaar omarm
in hul alleenwees!
Hier is 'n plek waar jy saam met ander enkellopende gelowiges,
wat iets soortgelyks beleef, jouself kan kom wees, kuier en die
mooi van die lewe geniet. Die doel is om op geestelike sowel as
op sosiale vlak, naby en langs mekaar te stap. Hier gaan ons betrokke raak in mekaar se lewens, soos ‘n familie leef, vriende wees,
mekaar aanmoedig en opbou, vir mekaar bid en mekaar ondersteun.
Een van die grootste voorregte van die kerk, is dat ons nie alleen
is nie.
Kom word verryk en bedien op jou beurt weer ander ook. Almal is
welkom om in te skakel. Hou die Poortbode dop oor wanneer ons
bymekaar kom.
Kontak: Marlene Botha: 082-613-8345

Eksodus 3:14: “Toe sê God vir Moses: “Ek is wat ek is.” Jy moet vir die Israeliete sê: “Ek is” het my na julle toe
gestuur.”
Dankie Vader, dat U IS! U was nog altyd, nog voor die grondlegging van die wêreld, daar in die hemel… iewers!, maar U WAS van altyd af … tot nou toe en U IS en sal vir altyd in die toekoms WEES. By U is daar nie ‘n
verlede, ‘n hede of ‘n toekoms nie. Vir U is alles net ewig.
U het tyd geskep, sodat die mens in ‘n bepaalde orde leef, sy lewe organiseer EN homself moet dissiplineer.
Maar U is net. U is hier, U is daar, U is oral, want U is ALOMTEENWOORDIG.
U is ALMAGTIG, U is ALWETEND, U is LIEFDE, U is GENADE, U is GEDULD en U is VREDE self. EN U IS
SOEWEREIN. U IS DIE SKEPPER van alles wat bestaan, van alles wat lewe; die mens, die insekte, die die-re,
die visse, die voëls, die bome en die kommunikasie tussen alles.
U is die SKEPPER van die grond en al die minerale daarin, elkevorm van grondstof en rou materiale. Elke
verbinding, chemiese of fisies, wat tot stand kom en iets anders word en bruikbaar is vir die mens.
U is die SKEPPER van water, wat lewensgewend en reinigend is en ook SKEPPER van die oseane, ri-viere,
mere en fonteine.
U is die SKEPPER van emosies, blydskap, trane en lag.
U is die groot komponis van al die musiek in die wêreld: mensgemaak en in die natuur.
U is die groot wetenskaplike. U is die groot kunstenaar van kleur en vorm. U is die groot geneesheer, die Skepper van die mediese kennis.
U IS NET HERE, IN ONS, BY ONS, U OMRING ONS. U IS ONS BEWAARDER, BESKERMER, LEIDSMAN,
TROOSTER EN LEERMEESTER.
U IS IN VOLLE BEHEER!
U IS DIE SKEPPER VAN DIE HEMEL EN DIE HEELAL MET AL DIE STERRE EN PLANETE.
“En wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien? Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde (Ps. 8).
Jesaja 40:13: “Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan Sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg Hy dat dié
Hom tot insig bring en Hom sou leer wat om te doen?
Jesaja 40:27: “Die Here is die ewige God, die Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie en raak nie
afgemat nie en Sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Self
jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs die maar in hulle fleur struikel en val. Maar dié wat op die Here
vertrou, kry nuwe krag.”
Nou die GROOT WONDER is, dat hierdie groot God, wat Skepper en Almagtig is, jou en my name in sy handpalms gegraveer het (Jesaja 49:16).
Johannnes 10:28: “En niemand sal hulle uit MY (die Vader) se hand ruk nie.” Dit is te groot vir die menslike
verstand!
Hy het Sy Seun laat kruisig om ons sonde op Hom te neem, sodat ons, onbenullige, nietige geskape wesens vry
kan wees.
Hy het Sy Gees in elkeen van ons geplaas, sodat ons nooit alleen sal wees nie (Joh. 14:15).
KORTOM: GOS IS ALLES! DIE MENS IS NIKS NIE.
GOD IS VOLMAAKTE LIEFDE.
Hy is my God en ek is Sy kind.

In die gejaagdheid van die moderne lewe, het ons besluit
om stil te word. Elke vrou in die Bybel het ‘n storie, daar
is so baie wat ons by elkeen kan leer. Ons het die pad
begin stap saam met Eva, die eerste vrou wat God
geskape het. Die een wat haar man se beskermer was,
haar gesin se skild. Sarah het vir ons geleer oor God se
tyd en dat Hy getrou is, jy moet net leer wag. So stap ons
aan en leer hoe sterk vroue lyk en hoe ons God se wil
moet doen. Dis ‘n fees om as vroue mekaar te ondersteun en te help, dis lekker om net te kan kuier en na elke
bediening ook iets te maak om by ons te hou en te herinner aan wat ons geleer het.
Kom kuier saam in die vrede van Vader en leer wat God
vir jou as vrou beplan het.
Spreuke 31 vertel vir ons van die goeie vrou:
Sy is baie kosbaar, meer werd as edelstene – 31:10.
Sy is ‘n steunpilaar vir haar man wat die vrugte van haar
werk pluk – 31:11.
Sy bring net voordeel haar lewe lank – 31:12.
Sy is vaardig met die verwerking van rustowwe, wol en
vlas – 31:13.
Sy sorg dat daar (eksotiese?) kos is – 31:14.
Sy maak kos – 31:15.
Sy dryf handel met grond en wingerd – 31:16.
Sy doen alles met passie, haar hande staan vir niks verkeerd nie – 31:17.
Sy dryf ‘n begroting, al moet haar lamp laatnag aan die
brand bly – 31:18.
Sy produduseer goedere met die spinwiel – 31:19.
Sy is vrygewig en sorg vir die armes – 31:20.

Sy sorg dat haar gesin klere het teen die koue – 31:21.
Sy maak self beddegoed en klere van linne en wol –
31:22.
Sy sorg dat haar man met die leiers kan beraadslaag –
31:23.
Sy dryf handel met produkte soos klere en gordels –
31:24.
Sy het ‘n sterk en edel persoonlikheid – 31:25.
Sy praat met wysheid en gee leiding met liefde – 31:26.
Sy hou goeie toesig oor haar huishouding – 31:27.
Sy is haar kinders se trots, haar man bewonder haar –
31:28.
Sy is voortreflik onder die knap vrouens – 31:29.
Sy leef in ontsag vir die Here – 31:30.
Sy word in die gemeenskap geëer – 31:31.

Kom leer en bid saam, kom ondersteun mekaar in
die strewe daarna om hierdie ideale vrou te wees.
Alle vroue, jonk en oud, is baie welkom.

Ek het nie woorde om dit te beskryf nie... ek weet nie waar om te begin nie...
Met die opening, waar Jannie Moolman “Hierdie Kind” sing, voordat klein Jesus kniel
en vir Hom kyk.
Die intog waar al die kindertjies om jou dans en jy verwelkom hulle na jou toe en spreek
Jesus se woorde: "Laat die kindertjies na my toe kom, moet hulle nie keer nie..."
Om te sien hoe Judas sy “deal” vir ’n paar silwermunte maak ...
Die geleentheid om voete te was en saam met elf manne die nagmaal in te stel en te
geniet...
Die geselsie met Petrus, waar hy met alle oortuiging sê dat hy Jesus nie sal verraai nie
en tog weet ‘n mens wat kom… Die tuin van Getsemané, waar Jesus gaan bid het en
God gevra het om die lydingsbeker by Hom verby te laat gaan...
En dan die kommandant met sy soldate… die jong manne het hulle self geniet om my so
rond te gooi en te timmer. Om voor Kajafas neergegooi te word en hom op sy vraag : “Is
jy die Christus, die Seun van Hom aan wie die lof toekom?” te moet antwoord.
Pilatus toe vir die eerste rondte.
Om te sien hoe ‘n man niks met die komplot te doen wil hê nie. Dan die soldate wat ‘n
mens weer rondruk en voor Herodus neergooi...
Waar Herodus met Jesus grap en sê: “Doen ‘n wonderwerk, bevry jouself…”
Geboei, met die kettings om jou arms… die wete dat Jesus net daar kon opstaan
Pilatus rondte twee…
‘n Mens word rondgegooi, jy het nie meer krag om regop op jou voete te staan nie. Om
te erken dat “ek” Koning is, die Seun van God en dan die skare, wat skree dat jy
gekruisig moet word…
Om te sien dat Pilatus sy hande in onskuld was, terwyl die kommondant en sy soldate ‘n
mens wegsleep om gekruisig te word…
Van die verhoog af… in die aantrekkamer saam met Elsabe vir grimering;
Antoine Fourie met “Via Dolorosa” in die agtergrond, terwyl ‘n mens verklee;
Die dwarsbalk wat reggekry word; die doringkroon word aangegee…
En dan die “diensmeisies” wat laat weet: DIT IS TYD...
Die afstap in die gang tussen die rye banke met die twee misdadigers wat reeds op hulle
kruise is… ‘n Mens kan dit nie beskryf nie…
Gaan lê op die kruis; word vasgespyker… Die OPTEL en DRAAI…
Misdadiger een wat lag en die spot dryf; Misdadiger twee wat om vergifnis vra.
Die koor met hulle liedere wat hulle sing; Maria wat huil en dan die woorde:
“DIT IS VOLBRING. VADER IN U HANDE GEE EK MY GEES OOR.”
Daar was ligte voor die kruis, met my oë toe, was daar ‘n lig, wat ek kon sien WITTER
AS DIE WITSTE WIT…
Arms moeg, seer, trane in die oë… En dan kom help Gerrit (die kommandant) my van
die kruis af.
Weer af van die verhoog af en terug by Elsabe dat sy ‘n mens weer netjies kan kry;
nuwe klere, skoon en wit...
Om te hoor hoe die twee Maria’s saam met Josef van Arimatea stry en baklei vir Jesus
se liggaam om hom te mag begrawe.
Johannes (dominee) en Petrus (Basil) wat aangehardloop kom… (die twee ou manne
het ons almal lekker laat lag).
En dan die verskyning aan Maria Magdalena, waar sy sit en huil.
Waar sy aan Jesus wil vat en Hy die woorde spreek:
“Moet my nie vashou nie, ek het nog nie opgevaar na my Vader nie…”
Dominee het al baie gesels oor die “vashou” waarvan hier gepraat word – Jesus is alomteenwoordig, in ‘n verheerlikte liggaam en kan nie vasgevang word op een plek nie.
Dan die dissipels wat nader gestap kom na Tomas en hom vertel van Jesus wat opgestaan het en aan hulle verskyn het en hy wat stry…
Jesus wat self verskyn aan Tomas, Sy hande vir hom wys…
Tomas (Willco) wat op sy knieë voor Jesus neerval en kniel...
Met die verbystap, wil ek elke keer vir hom sê om op te staan en dan net die druk op sy
skouer van ek is met jou.
Om die woorde van Jesus te spreek en aan die dissipels hul opdrag te gee voor Hy opvaar.
Die lied, “In die Hemel is die Heer” en almal wat op die verhoog stap.
Wat ‘n belewenis, wat ‘n ervaring!!!
Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie – dit was ‘n ongelooflike belewenis.

