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Dit is weer daardie tyd van die jaar – ‘n 
tyd wat ons almal ken en bewus raak 
van ‘n Desembervakansie.  In Desember 
maak ons egter ook weer gereed om die 
grootste geleentheid in die Christendom 
se geskiedenis te vier:  die geboorte van 
ons Here Jesus Christus in Bethlehem.  

Jesus Christus het na hierdie wêreld 
gekom met ‘n doel soos wat dit in 
bostaande teksvers uitgespel word – 
om sy volk van hulle sondes te verlos.

Saam met die vreugdekore wat sy 
geboorte besing het, het toe reeds 
die skaduwee van die kruis oor die 
Christuskind geval.  Die doel van sy koms 
sou langs die weg van die kruis volbring 
word.  Die prys van die sondes het Hy 
betaal – maar Hy het opgestaan uit die 
dood, want Hy het die oorwinning oor die 
Bose behaal.  Hiermee was sy werk egter 
nie afgehandel nie.  Hy het opgevaar na 
die hemel om te regeer en vir sy kinders 
by God in te tree, vanwaar hy ook weer 
eendag gaan kom.  

Die Here Jesus maak besondere 
bemoeienis met die mens.  Soos Hy 
eens na die wêreld gekom het, so kom 
Hy in mense se lewens in en oortuig 
hulle deur sy Gees van sy verlossing.  
Sy betrokkenheid by sy kinders strek 
egter verder as dit.  Hy het by sy Vader 
plek vir sy kinders gereed gemaak, want 
waar Hy is, sal sy kinders ook eenmaal 
wees.  Soos daar eenmaal op sy koms 
gewag was, so wag ons nou ook op sy 

ons Redder, is gebore!

BOODSKAP | Ons Redder is gebore!

Jesus Christus,
“... en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle 
sondes sal verlos.”       -Mattheus 1:21

1



ASJAS | Eerstejaarskamp 2015

2

wederkoms.  Eens het engelekore sy 
koms aangekondig; nou sal elke oog 
Hom sien.  Vir die ongelowige sal die dag 
‘n treurige verdoemenisdag wees, maar 
vir die mense wat in Jesus Christus glo 
en van hulle sondeskuld verlos is, sal dit 
‘n dag van groot vreugde wees.  
Kom ons as APK Pretoria-Oos juig, want 
Jesus Christus, ons redder, is gebore en 
Hy gaan ons blydskap volkome maak as 
Hy weer kom.  Sien uit na daardie dag 
wat die Here Jesus Christus weer sal 
kom en ons sal kom haal!

-Ds. Hendrik du Plessis 

“... en jy moet Hom 
Jesus noem, want 
dit is Hy wat sy volk 
van hulle sondes sal 
verlos.”

-Mattheus 1:21

Jesus Christus,
Ons Redder is gebore! | BOODSKAP



SOSIAAL | Kermis 2016

Die manne is reeds om 5:00 op die 
kerkterrein, besig om vure aan te steek 
sodat skape, boerewors, spek en sosaties 
gebraai kan word. Die oggendlug is 
koel, maar die atmosfeer is luim, terwyl 
almal hul stalletjies regkry vir ‘n dag van 
pret en plesier. Geldinsameling is slegs 
ŉ bysaak – kuier saam met vriende en 
familie is die prioriteit, soos die mans 
om die braaivleisvure kan getuig. 
Almal dra koeke, bakke vol poeding, 
rys, kerriemaalvleis, pannekoekdeeg 
en nog vele meer aan om dit by die 
verskillende stalletjies te verkoop. Vrolike 
boeremusiek speel in die agtergrond. 
Die pannekoekbakkers is vroeg al besig 
om ŉ voorraad bymekaar te kry vir die 
stormloop later. 

KERMIS 2016 – GOD DIE UITEINDE VAN ALLES!

Kermis-
kaskenades
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Kermis 2016 | SOSIAAL

Alles by die kermis word verkoop teen 
ongelooflike lae pryse en ‘n fees-
atmosfeer heers wat by geen mark in 
Pretoria te vinde is nie. Die ontbytkokke 
werk soos ‘n geoliede masjien en die 
verkoopspan kan amper nie voorbly met 
die bestellings nie. Almal het hónger na 
die kermis toe gekom.  
Die leraars se baarde is lekker lank vir die 
fondsinsamelingsuitdaging. Hulle het die 
gemeente uitgedaag om minstens 
R200 000 in te samel. Op R175 000 sal 
hulle hul baarde afskeer en op R200 000 
kan die gemeente die leraars se hare 
afskeer. Ons almal weet reeds wie die 
uitdaging gaan wen! Selfs ds. Leon is 
reeds oortuig sy hare gaan waai.

Stiptelik om 8:00 word prof. Adendorff aan 
die woord gestel om die geleentheid met 
skriflesing en gebed te open. Nie eers ŉ 
kort kragonderbreking veroorsaak deur 
twee belhamels kan hom van stryk bring 
nie. Hy lees uit Prediker 11 en herinner 
die gemeente aan Prediker 12:2 wat 
verwys na die ouderdom wat ‘n mens 
inhaal. En ook die einde van Prediker 
wat ons herinner dat God die uiteinde 
van alles is. In sy wysheid het God ons 
die lewe gegee om te geniet, maar dis 
ŉ besonderse gawe wat nooit los van 
God moet geskied nie. Ons is afhanklik 
van Hom en moet Hom voortdurend 
in die oog hou, maar binne daardie 
verbondsverhouding met God het ons 
baie om te geniet. 

Na die opening gaan die gemeentelede 
voort met kuier. Families eet saam by 
tafels wat onder ‘n weermagtent gedek 
staan. Daar was hierdie jaar selfs 
kelnerinne wat jou bestelling neem en 
flink koffie en tee aandra.
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Hierdie jaar se kermis het gesorg vir 
velerlei aktiwiteite om die kinders mee 
te vermaak. Die eerste speletjie behels 
dat elke kind drie malvalekkers kry om 
in sy of haar mond te druk en dan “Hallo 
mense” oor die mikrofoon te sê. Party 
was meer suksesvol as ander, maar 
uiteindelik het Marcel met die prys (ŉ hele 
blok sokolade!) weggeloop. Di. Hendrik 
en Leon asook ŉ paar ander volwassenes 
probeer dit ook, maar hulle kou eers 
bietjie voordat hulle praat... Ai, dis mos 
nie regverdig nie!

Die volgende speletjie was die roomys-
eet-uitdaging. Die kinders word in 
ouderdomsgroepe opgedeel en elkeen 
kry ŉ roomys wat hulle so vinnig as 
moontlik moet opeet. Die breinvries is iets 
ysliks! In die kategorie van vier tot ses 
jaar wen Pedre die prys. Wynand wen in 
die kategorie van sewe tot 10 jaar, en in 
die kategorie van 11 tot 15 jaar 
wen Maxine. 

Intussen geniet die res van die gemeente 
hulself gate uit tussen die stalletjies 
met tafels wat kreun onder lekkergoed, 
koek en poeding. Die manne bak 
hope pannekoeke en die dames staan 
gebukkend om die pannekoeke te suiker 
en op te rol. Hulle kan nie voorbly met die 
bestellings nie. Wat is tog nou lekkerder 
as ‘n kermispannekoek? Miskien dalk wel 
net kermispoeding. 

Hierdie jaar is daar ŉ klompie nuwe 
stalletjies, soos biltong en droëwors, 
gevriesde rou maalvleis en boerewors, 
burgers en boereworsrolletjies, “slush 
puppie” en speelgoed. Toe is dit tyd vir 
die poppekas! Die poppekas vind groot 
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Na die poppekas spring ouderling Johan 
Kriek weg met die veiling. Die eerste bod 
word toegeslaan op ‘n jong dame wat 
dekoratiewe borde aanskaf. 

Daarna jaag ouderling Johan elke bod 
met ekspert aflaer-tegniek op. Maar 
almal het die goeie doel van die kermis 
in gedagte en gee nie om as die pryse so 
bietjie opgejaag word nie. Dit verskaf die 
omstanders groot pret toe Eddie Middleton 
deur sy vrou opgeveil word! En een jonge 
dame is baie dankbaar dat haar ma vir 
haar ŉ swaai kon aanskaf!

byval by groot en klein, veral toe ons 
uitvind dit was Hannes en Faan wat 
vroeër die krag afgesit het terwyl 
prof. Adendorff geopen het! Oom Johan 
en tannie Marietjie daag egter spoedig op 
om hulle ŉ les te leer. 

Die boeketafel en wit-olifanttafel kry groot 
aftrek – iemand se weggooigoed word 
spoedig iemand anders se skat. 

Daar is ook belangstelling by die 
versameling veiling-items, wat wissel 
van kunswerke tot ŉ swaai, van ŉ braaier 
en rekenaar-toerusting tot ŉ waaier. ‘n 
Afkondiging word gemaak wat almal 
nooi om by die kantoor te registreer vir 
‘n nommer om aan die veiling te kan 
deelneem. 
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Die kindervermaak sluit af met boeresport 
op die grasperk agter die kerkgebou. 
Aartappelresies en gooi van waterballonne 
sorg vir groot vermaak. Amper meer vir die 
toeskouers as vir die deelnemers!

Van 12:00 af word voorafbestelde 
gebraaide skaap vir middagete versprei 
en diegene wat nie ‘n bestelling geplaas 
het nie, stap weg met groot teleurstelling. 
Gelukkig is daar die kerrie-en-rys-tafel 
waar heelparty gesinne ‘n paar ekstra 
bakkies kan koop vir later sodat die 

moeder van die huis ‘n blaaskans kan kry 
van kosmaak. Daarna word die poeding-
tafel ook weer stormgeloop vir die 
onontbeerlike “soetigheidjie na die maal”.
Dankie aan al die gemeentelede van 
APK Pretoria-Oos vir nog ŉ 
onvergeetlike kermis!

-Elda du Toit; Foto’s: Jaco Delport
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ST  PDAG
GESIN VIR BYBELS

Tydens die Stap-vir-Bybels-dag wat op 
Saterdag 3 September 2016 plaasgevind 
het, was die lidmate van verskeie APK-
gemeentes se passie en liefde vir die 
saak van die Almagtige duidelik sigbaar. 
Die doel van hierdie geleentheid was om 
fondse in te samel vir Bybelverspreiding. 

Uit die 430 inskrywings wat ontvang 
is, is altesaam 3 582 rondtes gestap, 
met gemiddeld 8,33 rondtes per 
stapper. Dit verteenwoordig nagenoeg 
1 430km wat in totaal afgelê is – die 
afstand gelykstaande van Pretoria tot 
by die Kasteel in Kaapstad! Met hierdie 
besonderse prestasie is ‘n bedrag van 
R42 000.00 ingesamel wat op 3 Oktober 
2016 aan die Bybelgenootskap oorbetaal 
is. So het elkeen wat deelgeneem het, 
gehelp om die Koninkryk van God te 
bevorder en ŉ Bybel in die hande te plaas 
van hulle wat dit nie kan bekostig nie. 

Aan God Drie-Enig al die eer, lof en 
aanbidding vir sy genade en liefde in ons 
lewens! Volgende jaar probeer ons deur 
donker Afrika stap...

Leon du Plessis – namens die 
Reëlingskomitee

12 Augustus 2016

Stap vir Bybels | SOSIAAL
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Tydens die APK Pretoria-Oos se 
kultuuraand op 12 Augustus 2016 het 
ons ‘n kykie in die lewe van een van 
ons land se merkwaardigste digters en 
kampvegters vir Afrikaans - Eugène 
Nielen Marais – deur die film 
“Die Wonderwerker” gekry. 

Eugène Marais word dekades ná sy 
dood steeds as ‘n merkwaardige persoon 
geag. Hy was onder andere bekend as 
’n invloedryke joernalis, merkwaardige 
digter, prokureur, kampvegter vir Afrikaans, 
sterrekundige, “wonderdokter”, swerwer 
en dwelmverslaafde. Die wetenskaplike 
navorsingsresultate wat hy ten spyte 
van min formele opleiding gelewer het, 
verstom eietydse natuurkenners steeds.

Eugène Marais is op 9 Januarie 1871 
in Pretoria gebore as die dertiende en 
jongste kind van Jan Christiaan Nielen 
Marais, ’n afstammeling van die Franse 
Hugenote, en Catharina van Niekerk.
Hy ontvang sy skoolopleiding in Pretoria 
(1878 en 1880), Boshoff in die Vrystaat 
(1880 tot 1884) en daarna in die Paarl, 

waar hy as 
sestienjarige 
met spesiale 
vergunning die 
matriekeksamen 
in die Paarl 
Public School 
skryf en slaag.
In 1890, skaars 
19 jaar oud, 
word hy as 
redakteur van 
Land en Volk 
aangestel, wat 
hom een van 
die jongste redakteurs in ons land se 
geskiedenis maak. In 1892 word hy 
alleeneienaar van die koerant.  Onder 
sy leiding word Land en Volk een van 
die eerste koerante in Suid-Afrika wat 
Afrikaans as skryftaal begin bevorder.
In 1894 op 23-jarige ouderdom trou hy 
met Lettie Beyers, maar agt dae ná die 
geboorte van hulle eersteling sterf sy aan 
kraamkoors. 
Hierdie verlies wat hy nooit ten volle kon 
verwerk nie, asook die dood van albei sy 
ouers in ‘n tydperk van slegs een jaar, 
was waarskynlik van die belangrikste 
redes waarom Marais besluit het om ‘n 
nuwe begin elders te gaan maak.

Die Wonderwerker
‘n Blik op die lewe van ‘n befaamde digter, skrywer, 

regs- en natuurkenner 

12 Augustus 2016

SOSIAAL | Kultuuraand - Eugène N. Marais
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“So moes die Christus ly en 
op die derde dag uit die dode opstaan.” 

 
(Luk. 24:46)

Kultuuraand - Eugène N. Marais | SOSIAAL



Hy gaan studeer as regstudent in Londen 
waar hy blootgestel word aan allerlei 
nuwe denkrigtings en sosiale verskynsels 
wat weer eens nie die goedkeuring van 
die Afrikaner-gemeenskap wegdra nie. 
Dit sou later jare ‘n beduidende rol in 
sy lewe speel. Hy kom byvoorbeeld 
in aanraking met die werk van die 
baanbreker van hipnotisme, Mesmer 
wat hy so interessant vind dat hy 
self daarmee begin eksperimenteer. 
Jare later, terug in Suid-Afrika, het hy 
hipnotisme met groot sukses toegepas. 
In daardie tyd was die gebruik van opium 
in Londen sosiaal aanvaarbaar, selfs 
onder persone wat in hoë sosiale kringe 
beweeg het, en Marais begin dit ook 
gebruik.

Ten spyte van sy veeleisende studies 
in die regte begin hy ’n studie maak 
van slange en slanggif, hy verdiep 
hom in medisyne en die Egiptologie, 
begin hiërogliewe ontsyfer, en hou ’n 
sjimpansee in sy losieskamer aan vir 
navorsing.

In 1902 verwerf hy sy graad in die 
regte en keer terug na Pretoria waar 
hy in Oktober as advokaat tot die balie 
toegelaat word. Hy kry ook toestemming 
van die Britse regering om met Land en 
Volk voort te gaan en stel Gustav Preller 
as redakteur aan.

Dit was egter nie lank voordat hy hom 
die argwaan van die Britse regering op 
die hals haal nie. Ten spyte daarvan 
dat Lord Milner hom oor die anti-Britse 
beriggewing in sy koerant ontbied, 
ontbloot hy dieselfde jaar nog in Land 
en Volk verskeie geheime Britse planne 

om die ZAR te verengels en Afrikaners 
te onderdruk.

Op 23 Junie 1905 verskyn sy later 
beroemde gedig “Winternag” onder ’n 
skuilnaam in Land en Volk. Dit word 
vandag beskou as ’n baken in die 
geskiedenis van die Afrikaanse poësie.
Na drie jaar as suksesvolle advokaat en 
invloedryke koeranteienaar kry sy rustelose 
gees die oorhand en verlaat hy sy praktyk 
en verkoop sy koerant. Teen hierdie tyd 
gebruik hy reeds etlike jare morfien.

Hy woon van 1908 tot 1917 op die 
plaas Rietfontein van Gys en Maria van 
Rooyen. Hierdie tydperk word sewe 

SOSIAAL | Kultuuraand - Eugène N. Marais
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van sy gelukkigste jare – hy bestudeer 
termiete en slange, prospekteer, probeer 
met perde teel, skryf gedigte en laat ook 
sy later bekende Dwaalstories die lig sien. 
Hy genees ook Hessie van Deventer, 
wat 12 jaar heeltemal verlam was, deur 
hipnose sodat sy weer kan loop en 
vestig sodoende vir hom ’n reputasie as 
“wonderdokter”.
Gedurende sy verblyf op Rietfontein 
ontmoet hy ook vir Jane Brayshaw, 
’n negentienjarige meisie wat deur die 
Van Rooyens grootgemaak word, en raak 
op haar verlief. Dis asof hy telkens, selfs 
15 jaar ná sy geliefde vrou Lettie se dood, 
weer sy hart verloor op iemand wat so oud 
is soos sy destyds was. Vroue het Eugène 
Marais onweerstaanbaar gevind en daar 
was gerugte dat Maria van Rooyen,wat 
ouer as hy was, hom meer as net
bewonder het. Sy probeer hom van sy 
verslawing genees deur sy morfien-
gebruik te beheer, en kry sodoende mag 
oor hom. Dit was waarskynlik een van die 
redes waarom hy in 1915 Rietfontein 
verlaat.
So begin sy laaste klompie swerfjare, 
maar ook vrugbare skryfjare. In 1925 
publiseer Marais sy eerste en enigste 
digbundel, getiteld Gedigte. In dieselfde 
jaar verskyn die eerste ses hoofstukke 
van Die Siel Van Die Mier in Die 
Huisgenoot, en ook Die Siel Van Die Aap 
as vervolgreeks die volgende jaar.
Weens sy morfienverslawing voer hy die 
laaste jare van sy lewe ’n sukkelbestaan, 
ten spyte van al sy suksesse, en is hy 
dikwels van die genade van ander mense 
afhanklik. In 1936 sien hy nie langer 
kans om met die uitsiglose bestaan voort 
te gaan nie en pleeg hy selfmoord op 
Pelindaba net buite Pretoria.

- Alet Jacobs & Christelle le Roux

O koud is die windjie en skraal.
En blink in die dof-lig en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lê die velde en sterlig en skade.

-Eugène Marais

Kultuuraand - Eugène N. Marais | SOSIAAL
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Belydenisklas 2016

Met hierdie bemoedigende 
woorde begin ds. Leon Lubbe die 
oggenddiens van 23 Oktober 2016. 

Dit is ‘n spesiale Sondag vir veral 
vyf jongmense wat belydenis van 
geloof aflê, naamlik Clive Gibbs, 
Marné Scholtz, Anelda Smith, 
Danielda van Eeden en Theuns 
du Plessis (tydens die aanddiens). 

Dis ŉ klein groepie, maar hulle is 
almal bereid om voor ‘n gemeente 
te staan om rekenskap te gee 
van hul geloof, ŉ groot stap in ŉ 
jongmens se lewe. 

As ons weer daar moet staan, sal 
ons weer “ja” antwoord op al die 
vrae? Die Wet van God herinner 
ons aan die woorde wat ons lewens 
rig, die riglyne wat ons moet volg. 
Die geloofsbelydenis herinner ons 
ook weer aan dit wat ons bely oor 
ons eie geloof. 

Die gebed wat ds. Leon doen 
voordat hy met sy preek uit 1 
Petrus 1: 1-12 begin, is een van 
dankbaarheid. Dankbaarheid vir 
die reën die afgelope week, vir God 
se teenwoordigheid in ons lewens 
en ook alles wat ons uit sy hand 
ontvang. 

“Kyk, hier is Ek en Ek sal na my skape kyk en vir 
hulle sorg. Ek is die Alfa en die Omega…” 



Die spesifieke teksvers vir die 
preek is 1 Petrus 1: 3-5:
 
“GESEËND is die God en Vader 
van onse Here Jesus Christus 
wat na sy grote barmhartigheid 
ons die wedergeboorte geskenk 
het tot ’n lewende hoop deur 
die opstanding van Jesus 
Christus uit die dode, sodat ons 
’n onverganklike en onbesmette 
en onverwelklike erfenis kan 
verkry, wat in die hemele 
bewaar is vir ons wat in die krag 
van God bewaar word deur 
die geloof tot die saligheid wat 
gereed is om geopenbaar te 
word in die laaste tyd.”

Ons is bevoorregde mense, nie 
soseer oor ons aardse besittings 
nie, maar eerder omdat ons kinders 
van God genoem kan word na 
aanleiding van 1 Petrus 1:1. Ons 
behoort aan ŉ Almagtige God en 
die jongmense wat belydenis van 
geloof aflê, besef dit. 

Petrus se brief was aan 
onderdrukte mense wat onder 
swaar omstandighede geleef het. 
Maar Petrus bemoedig hulle met 
geestelike hoop. Ons bemoedig 
mekaar nie aldag op dieselfde 
manier nie. Ons fokus is meestal 

op al die negatiewe dinge wat met 
ons en om ons gebeur, in plaas van 
al die wonderlike gawes wat ons 
van God ontvang. 

Volgens vers 2 is ons 
uitverkorenes, verkies deur die 
Drie-enige God. Die Gees maak 
ons heilig, ons is besprinkel deur 
die bloed van Jesus. Ons is nie 
maar net nie, ons is geroep om hier 
te wees. Hoe wonderlik is dit om te 
weet God maak soveel bemoeienis 
met ons. Vers 3 herinner ons dat 
die wedergeboorte ŉ geskenk van 
God is. 
Hy het ons harte van klip uitgehaal 
en ons harte van vlees gegee. Die 
opstanding van Jesus beteken: (1) 
Jesus het die dood oorwin, (2) die 
dood roep ons na ŉ nuwe lewe in 
Christus, en (3) ons het ŉ gewisse 
pand/borg in die Ewige Lewe van 
Jesus. Omdat Hy opgestaan het, 
sal ons ook eendag opstaan. 

Dis egter nie al nie, volgens vers 
4 ontvang ons die voorreg as 
ŉ onverganklike onbesmetlike 
erfenis. Dit verdor nie en gaan 
nie verby nie, want dit word in die 
Hemel bewaar. Niks op aarde is 
veilig nie, maar in Jesus het ons 
sekerheid dat ons plek by Hom 
veilig en verseker is. Die ewige 
lewe is onlosmaaklik deel van 
Jesus en ons word daardeur aan 
Hom verbind. 



Zanli van der Merwe

Cari van der Merwe

Clara Wessels

Leon du Plessis

“Maar soek eers die koninkryk van God 
en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal 

vir julle bygevoeg word.”
Mattheus 6:33

“Verbly julle altyd in die Here; 
ek herhaal: Verbly julle! Laat julle 

vriendelikheid aan alle mense bekend 
word. Die Here is naby.”

Filippense 4:4-5

“en wandel in liefde, soos Christus 
ons ook liefgehad het en Hom vir ons 

oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God 
tot ‘n lieflike geur.”

Efésiërs 5:2

“Die bevele van die Here is reg: hulle 
verbly die hart; die gebod van die Here is 

suiwer: die verlig die oë.”
Psalm 19:9

Vers 5 stel dit dat ons in die geloof 
gereed gemaak word vir sy koms. 
Daarom is die geloofbelydenis ook 
nie uit onsself nie, maar spreek ons 
uit die krag van God en die Heilige 
Gees. 

“Want as ons lewe, leef ons tot 
eer van die Here; en as ons 
sterwe, sterf ons tot eer van die 
Here; of ons dan lewe en of ons 
sterwe, ons behoort aan die 
Here” (Romeine 14:8). 

1 Petrus 1: 6 verduidelik hoe ons 
moet leef, immer opgewonde oor 
dit wat ons ontvang het. Ons moet 
saam met die jongmense bly wees 
en hulle met ope arms verwelkom 
om betrokke te raak by die 
bedrywighede van die gemeente. 
Beproewings kan ons nie vermy 
nie, maar ons kan dit gebruik om 
ons te vorm. Die troos is dat dit 

tydelik is en gou verbygaan. 
Voordat die jongmense belydenis 
van geloof aflê, vra ds. Leon 
weereens vir die gemeente of 
hulle nog almal getrou is aan dit 
wat hulle jare gelede beloof het. 
Ag ons onsself nog steeds as 
bevoorregdes wat opgewonde is 
oor God, uitverkorenes wat hulle 
verheug tot eer van God? Met 
hierdie woorde om oor na te dink, 
lees ds. Leon die formulier vir die 
belydenis van geloof en herinner 
ons dit is ŉ gelofte van toewyding 
aan God. 

Die belydenisaflegging word 
afgesluit met ŉ spesiale Bybelvers 
wat aan elke jongmens toegeken 
word as ŉ huldeblyk van die 
persoonlike pad wat hulle gestap 
het tot op hierdie dag en wat hulle 
op die pad vorentoe met hul kan 
saamneem.                 -Elda du Toit

Danielda van Eeden

“Want uit genade is julle gered, deur die 
geloof, en dit nie uit julle self  nie: dit is 

die gawe van God;”
Efésiërs 2:8
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Anelda Smith

Clive Gibbs

Theuns du Plessis

Marné Scholtz

“Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, 
o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees 
nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek 
het jou by jou naam geroep; jy is myne!”

Jesaja 43:1

“En ons het die liefde wat God tot ons het, 
leer ken en geglo. God is liefde; 

en hy wat in die liefde bly, 
bly in God, en God in hom.”

1 Johannes 4:16

“jy, wat Ek gegryp het van die eindes van 
die Aarde en van sy uithoeke geroep het, 
en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou 
het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.”

Jesaja 41:9

“Omdat ons dan uit die geloof  
geregverdig is, het ons vrede by God 

deur onse Here Jesus Christus;”
Romeine 5:1
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UIT ONS GESKIEDENIS | Hervorming

In 1516 is Johann Tetzel, ‘n 
Dominikaanse monnik en pouslike 
kommissaris, deur die Rooms-Katolieke 
Kerk in Duitsland gestuur om toegewings 
(vryskeldings van die sondestraf) te 
verkoop om geld in te samel sodat die 
St Peter’s Basilica in Rome herbou kon 
word. Rooms-Katolieke teologie gestel 
dat geloof alleen nie ‘n mens kan red nie, 
maar dat redding slegs bereik kan word 
deur liefde en goeie werke. “Goeie werke” 
kon ook in die vorm van ŉ donasie aan 
die kerk geskied.

Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther 
protes aangeteken teen die verkoop 
van toegewings. Hy het by sy brief aan 
die biskop ‘n afskrif van sy 95 stellings 
ingesluit. Luther se voorneme was 
nie om die kerk te konfronteer nie, 
maar sy woordestryd was ‘n duidelike 
wetenskaplike beswaar teen die kerklike 
praktyke van daardie tyd. Daar was tog ‘n 
ondertoon van uitdaging in verskeie van 
die stellings, veral in nommer 86, wat vra: 
“Waarom het die pous, wie se rykdom 
vandag groter is as die rykdom van die 
rykste Crassus, die St Peter’s Basilica 
gebou met die geld van arm gelowiges, 
eerder as met sy eie geld?” Geld wat 
bekom is deur valslik aan mense redding 

in die vorm van toegewings te verkoop. 
Luther het beswaar gemaak daarteen 
dat geld ŉ mens se saligheid kan koop. 
Hy het daarop aangedring dat vergifnis 
alleen van God kan kom en dat mense 
nie hul navolging van Christus se leer 
moet verslap deur die valse versekering 
dat dade en geld hulle kan skoonwas nie. 

Volgens oorlewering het Luther sy 95 
stellings vasgespyker by die ingang van 
die “All Saints” kerk in Wittenberg op 
31 Oktober 1517. Die Latynse weergawe 
van die 95 stellings is in 1517 op ŉ paar 
dorpies in Duitsland gedruk. In Januarie 
1518 het vriende van Luther dit in Duits 
vertaal. Dit het binne twee weke oor die 
hele Duitsland versprei en binne twee 
maande deur die hele Europa.

Dit was die begin van hervorming, 
499 jaar gelede. Die tema van ds. Leon 
se afskeidspreek is baie gepas om al die 
bedrywighede van die dag te kombineer, 
naamlik “Ons skuil by die Here”. Selfs die 
opsomming van die Wet soos gelees uit 
Mattheus 22:34 is in hierdie tema vervat. 
Om in die Wet te leef, is om God lief te 
hê. Om by Hom te skuil is om in sy liefde 
te leef. Ons leef nie altyd binne God se 
Wet nie, maar 1 Johannes 1:9 bring die 

DIE HERVORMING: Ons skuil by die Here

Op hierdie dag vier ons nie net Hervorming-Sondag nie, maar ons 
hou ook nagmaal, vier die kerk se verjaardag, en neem afskeid van 
ds. Leon Lubbe.

SONDAG 30 oktober 2016 is ‘n groot dag vir APK PRETORIA-OOS
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troos dat God ons sondes vergewe. Die 
Skriflesing vir die diens kom uit Psalm 
16, met die klem op vers 1 en 2. Nie net 
vier ons die hervorming van die kerk 
nie, ons vier ook die gemeente se 29ste 
verjaardag. Hierdie redes om fees te 
vier, bind ons as gemeente saam. Dit 
maak ons ŉ familie en gee ons rede om 
te jubel en te juig, want ons kan by God 
skuil (vers 1). Dawid bely in die gelese 
gedeelte dat hy aan God behoort en ons 
moet dit ook bely. Hervorming handel ook 
daaroor, naamlik ŉ opstaan vir ons geloof, 
dat ons glo wat in die Woord staan, en 
dat ons kinders van God is. 

Vers 5 vat die belydenis van Dawid 
verder. Dawid stel voor dat selfs sy 
toekoms aan God behoort. Die pad wat 
ons stap, behoort ook aan die Here. 
Dit beteken nie ons sit terug en doen 
niks nie, maar ons soek aktief na die wil 
van God. Ons is klei in sy hande, reg om 
gestuur en gebruik te word volgens sy wil. 
Ons erfenis, alles wat ons het, en alles 
wat ons is, kom uit die hand van God, 
fisiek sowel as geestelik. 

Vers 3 en 4 wys dat Dawid nie tevrede 
was met enigiets wat verkeerd is nie. Dit 
beteken nie hy was sonder sonde nie, 
inteendeel. Maar dit beteken dat hy kon 
erken dat daar nie plek is vir afgode in 
ŉ kind van God se lewe nie en dat ons 
voortdurend teen die sonde moet stry. 
Ons is maar te geneig om weg te kyk 
en gelate die verkeerde dinge in ons en 
ander se lewens te aanvaar. Maar dit dui 
daarop dat ons afgode dien. Ons moet 
stry teen alles wat skeiding bring tussen 
ons en God, dus al daardie dinge waar 
ons moet kies tussen God en afgod. 

Dit bring ons ook na die rede vir die 
nagmaal. Dit is ŉ geleentheid om 
weereens te besef wat dit is om by God te 
skuil en weg te draai van alles wat sondig 
is. Volgens vers 7 en 8 vermaan God ons 
en onderrig ons in reg en verkeerd. Ons 
oog moet op die Here wees, bewus van 
sy teenwoordigheid, regverdigheid en 
liefde. Sodoende is die opsomming van 
die Wet maklik om na te kom, want liefde 
vir jou naaste is ŉ uitvloeisel van jou 
liefde vir God en dit raak dan al makliker 
om afgode weg te skuif. Ons raak ook 
deur die nagmaal bewus van dit wat 
die Kruisdood vir ons beteken, dat dit ŉ 
liefdesdaad vir ons elkeen was. 

Vers 9 tot 11 beskryf hoe Dawid se hart 
bly geword het in die Here, bewus dat 
hy by God skuil en dat God oor sy lewe 
beskik. Die lewe word ŉ vreugdefees in 
die aangesig van God. Om by God te 
skuil, is om te bely dat daar niks bo Hom 
kan wees nie. Net soos wat Martin Luther 
gedoen het. Hy het ook by God geskuil, 
oortuig in die waarheid van die Woord en 
oortuig in sy geloof.               -Elda du Toit

Hervorming | UIT ONS GESKIEDENIS
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UIT ONS GESKIEDENIS | Hervorming

“Al is die hele pad van Worms
na Wittenberg een vuur,
waarvan die vlamme tot aan
die hemel reik, sal ek in die
Naam van die Here daardeur
heen wandel en voor hulle
verskyn...”           -Martin Luther



ASJAS | Eerstejaarskamp 2015

Ten spyte daarvan dat Sondag 30 Oktober 
2016 ‘n feesgeleentheid was waar die 
29ste verjaarsdag van die APK Pretoria-
Oos gevier is, was dit ook ‘n dag van 
groot hartseer en verlies. Ds. Leon het 
op dié Sondag sy afskeidspreek gelewer 
nadat hy ‘n beroep na APK Moot-Sentraal 
gemeente aanvaar het.

Ons was bevoorreg om ds. Leon sedert 
15 Augustus 2016 as leraar in ons 
gemeente te kon hê. Reeds vanuit die 
staanspoor het hy en sy gesin diep in 
die harte van gemeentelede gekruip. 
Sy roeping as God se landbouer om 
die saadjie van sy Woord onder mense 
te saai, het hy passievol uitgeleef. 

Afgesien daarvan dat sy besielende 
preke by oud en jonk byval gevind 
het, het hy ook ‘n sleutelrol in die 
lewe van dooplidmate gespeel wat tot 
geestelike volwassenheid gelei moes 
word om belydenis van geloof af te lê. 
Niemand se lewe is deur sy bediening 
onaangeraak gelaat nie en dit was met 
groot hartseer dat elke lidmaat na die 
erediens van dié geliefde leraar en sy 
gesin afskeid geneem het. Alhoewel dit 
‘n groot leemte laat, weet ons dat hy 
met net soveel ywer by Moot-Sentraal 
gemeente in God se diens sal staan 
om seker te maak dat nie een siel vir 
God se Koninkryk verlore sal gaan nie.

-Christelle le Roux

Ds.LEON
Ons neem afskeid van ‘n geliefde leraar.

Ons neem afskeid van ds. Leon | BELEWENIS

Toe sê Hy vir sy dissipels: 
Die oes is wel groot, 

maar die arbeiders min. 
Bid dan die Here van die 
oes dat Hy arbeiders in 

sy oes mag uitstuur.  
-Mattheus 9:37-38

20



ASJAS | Eerstejaarskamp 2015

24

LAG
S

P
E

E
L

IN MY TAAL

HY LAAT NIE

GRAS
O N D E R  SY
VOETE
GROEI  NIE

ONDER
v ier  oë sp

re
ek

IN 
MY

 TA
AL Hondjie

Halsbandjie

Dis nie om die

nie, dis 
om die

Die
Son

trek
water

SENIOR
VRIENDEKRING

SENIOR VRIENDEKRING | Afrikaanse Idiome



ASJAS | Eerstejaarskamp 2015

EK KAN LAG IN MY TAAL,
EK KAN SPEEL IN MY TAAL
Tydens die jaarbeplanning vir 2016 
het die Senior Vriendekring besluit om 
een byeenkoms op spreekwoorde en 
idiome in Afrikaans te fokus. Min het ons 
geweet hoe gepas dit sou wees, gedagtig 
aan die aanslag op ons mooi taal wat 
in die eerste deel van 2016 in felheid 
toegeneem het by skole en universiteite.

Ds. Hendrik het die geleentheid heel 
gepas geopen deur uit Genesis 11 die 
gedeelte oor die toring van Babel te lees. 
Die mens wat wou hoër reik, tot aan die 
hemel en God wat afdaal na die aarde 
en taalverwarring bring. God het ook aan 
ons ‘n taal gegee, ‘n taal wat ons moet 
koester, waarin ons kan lees, vrolik kan 
wees en waarin ons ook die Evangelie 
kan uitdra. Afrikaans is ook ‘n taal wat ryk 
is aan spreekwoorde! 

Afrikaans is ook ‘n taal wat 
ryk is aan spreekwoorde! 
Op pittige en grappige wyse is ons aan 
al ons Afrikaanse idiome herinner deur 
ŉ bordspel te speel. Ds. Hendrik het met 
behulp van ŉ rekenaar ‘n groot bordspel 
teen die muur geprojekteer. Die groep is 
in kleiner groepe van vier of vyf ingedeel 
en Annie Pienaar het die leiding geneem. 

Ds. Hendrik se taak was om die aantal 
blokkies op die rekenaar aan te skuif 
na gelang van hoe die dobbelsteen 
val, terwyl ons dit teen die muur volg. 
Wanneer die skyf op ‘n groen blokkie 
staan, het die betrokke span gejuig, 
want ‘n maklike idioom met meer-keuse 
antwoorde is dan gevra. Maar, wanneer 
die skyf op ‘n róói blokkie gaan staan, 
sak jou moed in jou skoene! Die betrokke 
lid moet die idioom op ‘n kaartjie by 
Annie gaan lees, waarop hy/sy dan óf die 
idioom moet teken óf deur mimiek moet 
duidelik maak. 

Afrikaanse Idiome | SENIOR VRIENDEKRING

IN MY TAAL

SENIOR
VRIENDEKRING
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“Op pittige en grappige wyse is ons aan al ons Afrikaanse 
idiome herinner deur ŉ bordspel te speel.”

Slegs spanmaats mag die korrekte 
antwoord gee om ‘n punt te verdien.
Dis alreeds moeilik om met gebare of 
prentjies idiome uit te beeld soos “Onder 
vier oë spreek”; “Iemand ‘n gat in die 
kop praat”; “Die son trek water”; “Hy laat 
nie gras onder sy voete groei nie”; “Dis 
nie om die hondjie nie, maar om die 
halsbandjie”; en nog veel meer. Maar ŉ 
tameletjie van ŉ idioom was beslis 

“Die stoute skoene aantrek”. 
Ds. Hendrik se pogings was alles 
tevergeefs – hy het selfs sy skoen ŉ 
pak slae gegee! 

Ds. Leon weer, het baie makliker 
daarvan afgekom deur slegs sy hande 
in sy broeksakke te steek, nogal heel 
selfvoldaan. Elke speler het darem nie net 
een idioom gekry om uit te beeld nie, dus 
het ds. Hendrik dit nie nét moeilik gehad 
nie en ds. Leon nie nét maklik nie. Na die 
bordspel het ons gesellig saam geëet en 
gekuier.

Geluk aan ons wenspan, Jaap en Dina 
Kelderman, Marieta en John du Toit en 
Jannie de Jong. Welgedaan! 

SENIOR VRIENDEKRING | Afrikaanse Idiome
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Die Senior Vriendekring het op 
1 November 2016 hul jaarafsluiting 
geniet aan huis van ds. Hendrik en Anvia 
du Plessis. Ons jaarafsluiting het ook 
uitgeloop op die afskeid van albei ons 
leraars, di. Leon Lubbe en Hendrik 
du Plessis.
Ds. Leon het geopen met Skriflesing en 
gebed, en nogal op ‘n heel onortodokse 
wyse! Hy het ‘n paar Bybelverse gelees 
en wou toe, heel onverwags, by ons weet 
uit watter Psalm hy gelees het! Hy het 
egter spoedig ‘n antwoord gekry! Dit was 
Psalm 100 “Ons moet vergifnis vra, maar 
ook ‘n lofoffer bring. Vir alles in ons lewe 
moet ons dankbaar wees. Hy is getrou 
van geslag tot geslag.” 

Uit Psalm 139 lees hy verder “Want U het 
my niere gevorm, my in my moeder se 
skoot geweef “ en uit Efesiërs 1 “...soos 
Hy ons in Hom uitverkies het voor die 
grondlegging van die wêreld.” 

Ds. Hendrik se afskeidswoorde beskryf 
hoe die senior lidmate hul lewens 
ingekleur het, soos hulle ook ons lewens 
inkleur. Dit was vir di. Leon en Hendrik 
onderskeidelik sewe en vier geseënde 
jare by APK Pertoria-Oos. Dit het egter 
tyd geword vir hulle om hul roeping 
elders te gaan uitleef. Die seniors het 
daarna aan elke leraar ‘n geskenkie 
oorhandig. Na die formele verrigtinge het 
ons verder saamgekuier terwyl ons die 
heerlike verversings geniet het.  So kom 
nog ‘n jaar se aktiwiteite van ons Senior 
Vriendekring tot ‘n einde. Alle dank en eer 
aan ons Hemelse Vader! 

-Hannah Kotzé   

Afsluitingsfunksie 2016 
 

Senior Vriendekring-bestuur vir 2017

Voor ds. Leon op die foto is ons oudste 
lidmaat, tannie Hannie van der Merwe 
wat op 7 November 2016 94 jaar oud 
geword het. Tannie Hannie was ŉ 
stigterslid van die APK en op haar ouder-
dom is sy nog aktief in die gemeente 
betrokke.  Sy is ŉ ware voorbeeld en 
inspirasie vir ons!

Afsluitingsfunksie 2016 | SENIOR VRIENDEKRING
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Op Sondag 27 November 2016 kon ‘n mens 
die ingehoue opgewondenheid onder die 
kinders van die gemeente aangevoel. Die 
rede: die jaarlikse diplomaplegtigheid vir 
verbondsonderrig wat erkenning gee aan 
elke kind se getroue werk deur die jaar. 
Die plegtigheid is deur al die kinders van 
graad 0 to graad 10, die nuwe belydende 
lidmate, ouers en die verbondsonderrig-
voorgangers in die kerk bygewoon.
Die kinders het volgens graadgroep na 
vore gekom waar Hendrik Eksteen, die 
verbondsonderrighoof, die toekenning van 
sertifikate en gelukwensing waargeneem 
het. Elkeen van die kinders het trots  ‘n 
diploma en ‘n seël ontvang as erkenning 
vir deurlopende klasbywoning, deeglike 
lesvoorbereiding en entoesiastiese 
deelname in die klaskamer. 

VERBONDSONDERRIG | Afsluiting 2016

Daar is ook erkenning aan die voor-
gangers verleen vir hulle bereidwilligheid 
om in die akker van God te arbei. 
Hulle toewyding lewer ongetwyfeld ‘n 
onontbeerlike bydrae tot die geestelike 
groei en ontwikkeling van ons gemeente 
se kinders.

‘n Spesiale woord van dank is ook 
gerig aan Hendrik en Sarie Eksteen 
wat die verbondsonderrig op 
geoliede wiele laat loop. 

Na afloop van die diplomaplegtigheid het 
elke verbondsonderrigkind en voorganger 
‘n geskenkie ontvang en het almal heerlik 
saamgekuier en waatlemoenfees gehou.



8

troos dat God ons sondes vergewe. Die 
Skriflesing vir die diens kom uit Psalm 
16, met die klem op vers 1 en 2. Nie net 
vier ons die hervorming van die kerk 
nie, ons vier ook die gemeente se 29ste 
verjaardag. Hierdie redes om fees te 
vier, bind ons as gemeente saam. Dit 
maak ons ŉ familie en gee ons rede om 
te jubel en te juig, want ons kan by God 
skuil (vers 1). Dawid bely in die gelese 
gedeelte dat hy aan God behoort en ons 
moet dit ook bely. Hervorming handel ook 
daaroor, naamlik ŉ opstaan vir ons geloof, 
dat ons glo wat in die Woord staan, en 
dat ons kinders van God is. 

Vers 5 vat die belydenis van Dawid 
verder. Dawid stel voor dat selfs sy 
toekoms aan God behoort. Die pad wat 
ons stap, behoort ook aan die Here. 
Dit beteken nie ons sit terug en doen 
niks nie, maar ons soek aktief na die wil 
van God. Ons is klei in sy hande, reg om 
gestuur en gebruik te word volgens sy wil. 
Ons erfenis, alles wat ons het, en alles 
wat ons is, kom uit die hand van God, 
fisiek sowel as geestelik. 

Vers 3 en 4 wys dat Dawid nie tevrede 
was met enigiets wat verkeerd is nie. Dit 
beteken nie hy was sonder sonde nie, 
inteendeel. Maar dit beteken dat hy kon 
erken dat daar nie plek is vir afgode in 
ŉ kind van God se lewe nie en dat ons 
voortdurend teen die sonde moet stry. 
Ons is maar te geneig om weg te kyk 
en gelate die verkeerde dinge in ons en 
ander se lewens te aanvaar. Maar dit dui 
daarop dat ons afgode dien. Ons moet 
stry teen alles wat skeiding bring tussen 
ons en God, dus al daardie dinge waar 
ons moet kies tussen God en afgod. 

Dit bring ons ook na die rede vir die 
nagmaal. Dit is ŉ geleentheid om 
weereens te besef wat dit is om by God te 
skuil en weg te draai van alles wat sondig 
is. Volgens vers 7 en 8 vermaan God ons 
en onderrig ons in reg en verkeerd. Ons 
oog moet op die Here wees, bewus van 
sy teenwoordigheid, regverdigheid en 
liefde. Sodoende is die opsomming van 
die Wet maklik om na te kom, want liefde 
vir jou naaste is ŉ uitvloeisel van jou 
liefde vir God en dit raak dan al makliker 
om afgode weg te skuif. Ons raak ook 
deur die nagmaal bewus van dit wat 
die Kruisdood vir ons beteken, dat dit ŉ 
liefdesdaad vir ons elkeen was. 

Vers 9 tot 11 beskryf hoe Dawid se hart 
bly geword het in die Here, bewus dat 
hy by God skuil en dat God oor sy lewe 
beskik. Die lewe word ŉ vreugdefees in 
die aangesig van God. Om by God te 
skuil, is om te bely dat daar niks bo Hom 
kan wees nie. Net soos wat Martin Luther 
gedoen het. Hy het ook by God geskuil, 
oortuig in die waarheid van die Woord en 
oortuig in sy geloof.                Elda du Toit

Afsluiting 2016 | VERBONDSONDERRIG



KERSWYDING | Goud, wierook, mirre

“En kyk, die ster wat hulle in die 
Ooste gesien het, gaan voor hulle uit 
totdat hy kom en bly staan bo-oor die 
plek waar die Kindjie was. En toe 
hulle die ster sien, het hulle hul met 
baie groot blydskap verheug. En hulle 
het in die huis gegaan en die Kindjie by 
Maria, sy moeder, gevind en neergeval 
en Hom hulde bewys. Daarop maak 
hulle hul skate oop en bring vir Hom 
geskenke: goud, wierook en mirre.” 
Mattheus 2:9-11

Die Ster uit Jakob wat die geboorte van 
die Koning van alle eeue aangekondig 
het, het die wyse manne uit die Ooste 
na Betlehem gelei om aan Hom hulde te 
bring. Nie almal het egter met eerbied en 
vreugde reageer op die Blye Boodskap 
van Jesus se geboorte nie. Mattheus 2:1-
11 beskryf drie uiteenlopende reaksies 
wat die langverwagte koms van die 
Verlosser na hierdie wêreld ontlok het. 
Hierdie reaksies was egter nie net met 
die geboorte van Christus waarneembaar 
nie, maar word ook weerspieël in die 
wyse waarop die hedendaagse mens 
Christus in hulle lewe ervaar.  

Koning Herodes was ontsteld en met 
haat vervul toe hy van die geboorte 

Kerswydingsboodskap 
kom ons aanbid Hom as Verlosser 
en die God van lewe
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HEILIGE GESKENKE
Goud vir ‘n Koning
Wierook vir God
Mirre vir die sterflike mens

van die Christuskind verneem het. Hy 
het die owerpriesters en skrifgeleerdes 
van die volk bymekaar laat kom en 
hulle geraadpleeg om uit te vind waar 
Jesus gebore sou word. Hy sou nie 
huiwer om enige een wat ‘n bedreiging 
vir sy heerskappy was, om die lewe 
te bring nie. Koning Herodes is die 
verpersoonliking van hedendaagse 
mense wat Jesus haat en sy 
verlossingsboodskap wil uitwis.

In antwoord op koning Herodes se vraag 
waar Jesus gebore sou word, het die 
owerpriesters en skrifgeleerdes slegs 
die toepaslike teksgedeelte aangehaal 
wat bepaal dat die Leidsman en Herder 
in Betlehem gebore sou word. Afgesien 
hiervan, was hulle afsydig teenoor 
die geboorte van Christus en het dit 
heeltemal geïgnoreer. Alhoewel hulle oor 
teoretiese kennis beskik het, het hulle 
nie ‘n ware verhouding gehad met die 
Een waaroor die geskrifte handel nie. 
Die owerpriesters en skrifgeleerdes is 
die verpersoonliking van hedendaagse 
mense en teoloë wat Jesus se bestaan 
ontken en ignoreer en nie ‘n innige 
verhouding met God staan nie.

Alhoewel die ster in die Ooste die wyse 
manne se aandag getrek het, was dit 
die Woord van die Here wat hulle op 
Betlehem gerig het. Hulle was oorweldig 
met blydskap toe hulle Josef, Maria 
en Jesus gevind het en het voor Hom 
neergekniel en Hom aanbid. Daarna haal 
hulle hul geskenke uit – goud, wierook 
en mirre – en daarmee erken hulle Hom 
as die Verlosser en God van lewe. (vgl 
Matt 2:11). Mattheus 2:11 vergestalt die 
boodskap waaroor Kersfees gaan: dat dit 

kom ons aanbid Hom as Verlosser 
en die God van lewe
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ons tot aanbidding van die Christuskind 
sal lei. Aanbidding beteken dat ons Jesus 
as Koning sal erken en daagliks eerbiedig 
ons lewe aan Hom sal wy. Die wyse 
manne getuig met hulle offer van goud 
dat Jesus God en Koning is, die geskenk 
van mirre, wat in die Bybelse tyd gebruik 
is om lyke te balsem, wys vooruit na 
Jesus se Kruisdood. Met hulle geskenke 
aanbid die wyse manne Jesus en erken 
hulle hom as Verlosser en God van lewe. 
Mag Kersfees 2016 ook die boodskap 
bring dat ons gekom het om Jesus as 
God van ons lewe te aanbid.

-Christelle le Roux



Die huidige Ligpos- en webtuisteredaksie het besluit om vir 
eers ‘n ruskans te neem. Gedurende die ongeveer vier en ‘n half  
jaar wat ons op die redaksie gedien het, het 10 uitgawes die lig 
gesien (“no pun intended”!) – in totaal 368 bladsye. 

Die Ligpos asook die gemeente se webtuiste wat ons in 2014 
herontwerp het, lê ons baie na aan die hart en daarom was dit 
nie ‘n besluit wat ons ligtelik geneem het nie. As gevolg van die 
arbeidsintensiewe werk wat met elke uitgawe van die Ligpos 
gepaard gaan en die besige skedules van die redaksielede het ons 
besluit om vir eers die tuig neer te lê.  

Ons bedank elke lidmaat wat met so veel gewilligheid artikels 
en foto’s vir die Ligpos en webtuiste gestuur het. Ons lesers 
se getroue ondersteuning het ons hande met elke uitgawe sterk 
gemaak.

Ons wens die volgende redaksie alles van die beste toe en 
vertrou dat julle die harde werk met lus en ywer sal voortsit!

Totsiens vir eers!
Ligpos- en webtuisteredaksie

Totsiens vir eers!DIE LIGPOS- EN WEBTUISTEREDAKSIE GROET


