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Christen-vrouwees vandag             Amptelike mondstuk van die NHSV           Januarie/Februarie 2020

Lééf die liefde
Geloof, hoop en liefde

Laat julle lig só voor die mense skyn... (Matt 5: 16)

Die opskrif hierbo is die NHSV se tema vir 2020. 
Watter wonderlike en heerlike tema! Dit is egter 
baie moeilik om hierdie tema uit te leef. Dit was 
sekerlik maar net so moeilik in vroeër tye, en dit 
is vandag steeds so.

Op die NHKA se webblad (www.nhka.org.za) 
staan die volgende in een van die preke: Een 
Sondag na kerk het ’n predikant ’n ontnugterende 
ervaring gehad. Een van sy ouderlinge het hom na 
sy baie klein, maar netjiese, huisie vir tee genooi. In 
die loop van die gesprek het dit duidelik geword dat 
die huisie vroeër deel van ’n baie groter familiehuis 
was, maar dat dit tydens die Tweede Wêreldoorlog 
in ’n bomaanval feitlik verwoes is. Net ’n kamer of 
wat het oorgebly.

Die dominee het sy spyt hieroor uitgespreek, maar 
die ouderling se antwoord was dat hulle verlies 
eintlik ’n stuk genade was. Hoe toegewyd, het die 
dominee gedink, ek praat van verlies en hy getuig 
van genade. Maar toe gaan die ouderling voort: 
“Genade, ja, want nou het ons nie las van die talle 
dakloses in die omgewing na die oorlog wat by ons 
vir blyplek kom aanklop nie. Want daarvoor is die 
huisie te klein!”

Vroom in die genade, maar genadeloos in die 
naasteliefde. Tussen teorie en praktyk gaap ’n 
afgrond so wyd as die afstand tussen die hemel 
en aarde.

Juis omdat die wêreld so liefdeloos kan wees, 
het hy liefde nodig. Ons wat verstaan wat God 
se liefde beteken, behoort dit aan die liefdelose 
wêreld oor te dra.

Die boodskap van die destydse fliek Pay it 
forward word vandag nogal weerspieël in die 
#Iamstaying-beweging. Dié beweging het begin 
as ’n poging om enersdenkende, positiewe Suid-
Afrikaners bymekaar te bring om ons pragtige 
land en wonderlike inwoners te vier. Mense 
vertel onder andere verhale van wildvreemdes 
wat hulle gehelp het in allerhande krisissituasies, 
of erken die opvoeding wat ouers hulle gegee 
het, en vele meer sulke positiewe stories. Mense 
word geïnspireer om goed te doen aan ander 
sonder om iets terug te verwag. Is dit nie presies 
wat Christelike liefde is nie?

Kindness in words creates confidence. Kindness in 
thinking creates profoundness. Kindness in giving 
creates love. (Lao-Tzu)
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En die grootste hiervan is die liefde
Ds Yolandi Kok

Die hart van Christenwees is liefde. Die hart van ’n Christenman, -vrou 
en -kind. Die hart van ’n Christenbuurman of -vrou. Die hart van ’n 
Christenonderwyser en -prokureur.

Jesus sê so kragtig in Johannes 13: 35 dat die wêreld ons sal uitken aan 
hoe ons ander liefhet! Op die pad, in die klaskamers, in die raadsale en om 
etenstafels sal mense ons uitken aan hoe ons ander liefhet. 

Dit is seer sekerlik nie aldag jou ervaring van Christene nie? In Peter Scazero 
se boek Emotionally healthy relationships. Day to day vertel hy hoe ’n vriend 
hom gevra het hoekom so baie Christene onaangename mense is. Deel van 
Scazero se antwoord is dat te veel Christene hul liefde vir God en hul liefde 
vir mense kompartementaliseer. 

Dit is onmoontlik om te doen. Vir sint Teresa van Ávila is liefde die essensie 
van gebed. Sy skryf in haar boek The Foundations: The good of the soul does 
not consist in its thinking much but in its loving much. 

In my persoonlike lewe beleef ek gereeld dat as ek iets weet, dan dink ek ek 
het dit gedoen. Ek lees dikwels volumes boeke oor gebed, ouerskap en die 
huwelik sonder om regtig daardie kennis in aksie oor te sit. 

Om liefde te verstaan en selfs te preek, is nie die lewe waarvoor God ons 
oproep nie. God roep ons op om liefde te beliggaam. Loving much. Eintlik 
moet ek nie eens hier praat oor “ons” nie, maar eerder van “ek”. God se 
agenda vir my lewe is om goed te wees in liefde. Van al die eienskappe 
van my menswees, wil God my kapasiteit vir liefde ontvang en uitdeel laat 
groei. 

So waar begin ek om liefde die grootste te maak in my menswees?

Dis die goeie nuus! God is die een wat ons nuut skep. Ons hoef niks self te 
genereer nie! Ons kan wel ons bewussyn skuif sodat ons toenemend bewus 
raak van hoe God ons in die gewone, alledaagse dinge leer liefhê. 

Een van die geestelike dissiplines wat my help, is die asemgebed. Dis ’n 
gebed wat net een kort sin is en wat ek deur die loop van die dag kan bid. 
Voorbeelde hiervan kan insluit om voor ’n ontmoeting met iemand te bid: 
Here, wys my hierdie mens se hart of Here, hoe kan ek U en hierdie mens in 
hierdie situasie liefhê? 

Van al die plekke waar ek liefde oefen, is my huis die grootste gimnasium. 
Ek gebruik hierdie asemgebede wanneer my peuter uitmekaar val omdat 
ek haar kos in ’n blou bord in plaas van ’n pienk bord gesit het! 

Ek gebruik egter ook hierdie gebede wanneer ek my week beplan. Ek het 
nie net bewus geword van die baie geleenthede wat God ons gee om liefde 
te oefen nie, maar ek het ook daarvan bewus geword dat ek al hoe meer 
sulke geleenthede kan skep. 

Mag jy God se snoeiwerk in jou hart raaksien, en mag jy al hoe meer 
geleenthede skep om jou liefde uit te leef.
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2019-nCoV: Die nuwe virus
Ds Hannelie Botha

Aan die begin van Januarie 2020 het die Wêreldgesondheids-
organisasie (WGO) die ontdekking van ’n nuwe virus, bekend as die 
Novel Coronavirus, bekendgemaak. Dit kan versprei tussen diere en 
mense deur hoes en nies, persoonlike kontak, ensovoorts, en is uiters 
aansteeklik. Die besmette persoon het verkouesimptome en infeksies 
in die lugweg. Kyk onder andere hier na ’n verduideliking van die virus.

Daagliks word berig oor nuwe lande waar gevalle van die virus voorkom 
– ten tyde van die skryf van hierdie artikel is daar ook reeds een moontlike 
geval in Afrika aangemeld (Ivoorkus), een persoon word in Namibië 
dopgehou en vyf in Botswana (Maroela Media). 

Hierdie toedrag van sake het daartoe gelei dat die virus verklaar is tot 
internasionale risiko en krisis. 

China is ’n belangrike handelsvennoot van Suid-Afrika en Afrika, en daar 
is ook baie studente, personeel en toeriste wat tussen die twee lande reis. 
Dit baat dus om proaktiewe voorkomingsmaatreëls in te stel teen hierdie 
vinnig verspreidende virus. 

Gegrond op feite bekom vanaf die WGO, die nasionale Departement van 
Gesondheid en die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, moet ons 
gerus maar kennis neem van die volgende: 

Tekens en simptome van die nuwe koronavirus 
•	 Koors, seer keel. 
•	 Hoes en nies. 
•	 Asemhalingsprobleme. 
•	 Loopneus en hoofpyn. 
•	 Algemene gevoel van malaise.
•	 Simptome kan op hul eie verdwyn, maar mediese kundigheid moet 

betyds ingewin word om die virus te keer.

Wie loop die grootste risiko? 
•	 Diegene met ’n swak immuunstelsel. 
•	 Bejaardes en jongmense. 
•	 Enige persoon wat na China gereis het binne 14 dae voor die aanvang 

van die simptome.
•	 Noue fisiese kontak met ’n bevestigde lyer.  
•	 Gesondheidsorgwerkers wat blootgestel is aan pasiënte met akute 

asemhalingsinfeksies. 
•	 Direkte kontak met diere of mense in lande waar die koronavirus 

bevestig is. 

Hoe dit versprei 
Die virus word gereeld van ’n besmette persoon na ander versprei deur –
•	 hoes en nies; 
•	 nabye persoonlike kontak soos om aan iemand se hande te raak en nie 

jou hande te was nie; en
•	 aanraking van besoedelde voorwerpe sonder om daarna jou hande te 

was. 

Hoe om veilig te bly 
Daar is tans geen entstof beskikbaar as beskerming teen die virus nie, maar 
oordrag kan verminder word deur die volgende: 
•	 Was met seep en water. 
•	 Vermy aanraking van oë, neus of mond met vuil hande. 
•	 Vermy kontak met mense wat met die virus besmet is. 
•	 As jy nie goed voel nie, sorg dat jy genoeg vloeistowwe inneem en 

genoeg rus. 
•	 Indien jy simptome ervaar wat met die virus verband hou, moet jy 

mediese hulp kry.
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Met hoopvolle afwagting 2020 tegemoet
Ds Marina Kok

Op 21 November 2019 is ses teologiestudente, waarvan vier dames 
was, toegelaat tot die evangeliebediening in die Hervormde Kerk. Om 
gelegitimeer te word, is die laaste hekkie van ’n ses jaar lange wedloop. 

Met tye het dit gevoel of die ses studiejare nooit tot ’n einde gaan kom 
nie. Wanneer ’n mens egter nou terugkyk, besef jy hoe gou dié ses jaar 
verbygegaan het. Terwyl ’n mens studeer, sien jy uit na die dag van jou 
legitimasie dáár iewers in die toekoms, maar dit voel nog gans te ver om 
oor die gevolge daarvan te besin. Dit is eers gedurende jou finale jaar 
van studies dat die senuwees oor beroep kry jou beetpak. Hoe nader die 
legitimasie en daarmee saam die einde van 2019 gekom het, hoe meer het 
allerlei emosies binne ons gegroei: onsekerheid oor die toekoms, oor of ons 
beroepe gaan kry, maar ook opgewondenheid oor die moontlikhede wat 
die toekoms inhou en ons uiteindelike toetrede tot die Kerk. 

Met huiwerige opgewondenheid in ons harte is ons gelegitimeer. Dit was ’n 
groot voorreg om ons studiejare op hierdie besondere wyse af te sluit. Twee 
van die ses kandidate was gelukkig genoeg om die aand van die legitimasie 
beroepe te ontvang, terwyl vier van ons klasmaats nog op beroepe gewag 
het. Nou wag die werklikheid buite die universiteitshekke op ons. Nou 
begin ons lewe in die “grootmenswêreld” met al die bekommernisse en 
verantwoordelikhede wat daarmee gepaardgaan. 

As pas afgestudeerde proponente word ons die onbekende (Kerk)wêreld 
ingestuur. Daar wag ’n menigte uitdagings op ons. Vir dié wat reeds beroepe 
ontvang het, wag die uitdaging van ’n gemeente waarin gewerk en gedien 
moet word. En gemeentes het elk hul bepaalde verwagtinge en vereistes 
waaraan die predikant of predikantspaar moet voldoen. 

Vir diegene wat nog beroepafwagtend is, lê die grootste uitdaging in die 
wag sonder om moedeloos te word. Dit is beslis makliker gesê as gedaan. 
Daar is egter hoop. Die studente wat die afgelope twee jaar afgestudeer het, 
het so te sê almal beroepe gekry – vroue- sowel as manstudente – hoewel 
baie ook ’n tyd lank moes wag voordat daar ’n geleentheid op hul pad 
gekom het. Daarmee saam is daar ’n hele aantal gemeentes in die NHKA 
sowel as in die NGK wat tans werkruimtes adverteer waarvoor proponente 
kan aansoek doen. In sommige gevalle kom die gemeentes waarby die 
studente hul praktiese jaar gedoen het, die studente tegemoet deur hulle 
te laat voortgaan in die gemeente totdat hulle ’n beroep ontvang. Intussen 
maak gemeentes gebruik van proponente vir preekgeleenthede regoor die 
land en kan afgestudeerde proponente op hierdie manier hul vinger op die 
pols hou van wat in die Kerk en in gemeentes aan die gang is.     

In ’n gesprek oor werksgeleenthede en -situasies is dit egter belangrik om 
ook die breër prent in gedagte te hou. Dit is nie net predikante wat worstel 
met werk kry nie. Werk is skaars in ons land. Die werkloosheidsyfer onder 
die jeug in Suid-Afrika getuig hiervan. Al wat ’n mens kan doen terwyl 
jy wag vir ’n beroep of ’n werk, is om die beste gebruik te maak van elke 
geleentheid en om jouself oop te stel vir die pad wat God met jou stap. 
Want God ís op pad met die wêreld, met die Hervormde Kerk en met die 
kerk in die breë. 

Die kerklike landskap is aan die verander. Bedieninge en werkruimtes lyk 
nie meer soos wat dit 50 jaar gelede gelyk het nie. Om predikant te wees 
in ons tyd en omstandighede is nie ’n maklike taak nie. Daarom kan ons 
wat pas afgestudeer het, nie anders nie as om op God te vertrou en die 
nuwe jaar met hoopvolle afwagting tegemoet te gaan terwyl ons wag op 
geleenthede om in die Kerk diensbaar te wees. Intussen gebruik ons elke 
moontlike kans om die evangelie van Jesus Christus met woord en daad 
te verkondig. Dit is immers ons taak, soos ons ook tydens ons legitimasie 
herinner is:

Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van 
Christus moet wees... God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie 
alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly (Fil 1: 27, 29).
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Môre, Klas!
Sollie Benson

As dít die manier is waarop jy mense by jou werkplek groet, is jy waarskynlik 
’n onderwyser. Die skool het heropen vir die eerste kwartaal van 2020 en jy 
is die juffrou of meneer wat ander mense se stoute kinders of tieners met 
baie moeite deur nog ’n jaar moet help.

Hoekom het jy onderwys gekies? Wat het jou gemotiveer om ’n onderwyser te 
word? Wat is dit wat jou lewe in hierdie rigting gestuur het? Ons almal weet dit 
was nie oor geld nie… Miskien vier vakansies? Of was dit ’n liefde vir kinders, 
vir mense…?

Hoekom ons sekere dinge doen, sal uiteindelik bepaal hóé ons dit doen. As jou 
motivering baie laag is, sal jy tog nie jou beste insit in ’n les wat jy al drie keer 
aangebied het nie. En as jou motivering baie hoog is, sal jy daardie selfde les 
vir die vierde keer aanbied asof dit die eerste keer is. Dis hoekom motivering 
baie belangrik is.

As onderwyser het jy net sowat 200 skooldae om ’n groep mense se lewens 
te verryk. Ja, daardie klomp wesens wat nie kan spel nie en heeldag na 
elektroniese toestelle in hulle hande staar, is die volgende generasie – en 
jý het 200 dae van hulle lewe in jou hande! Hou op om jou vak aan te bied. 
Leer mense. Dink aan jou gunstelingonderwyser toe jy op skool was. En wat 
het daardie onderwyser spesiaal gemaak? Jy kan vir die kinders in jou klas ’n 
“gunstelingonnie” word. Aan die einde van elke dag, vra jouself of jou leerders 
beter af is omdat hulle vandag tyd met jou deurgebring het.  

Onthou dat daardie bietjie liefde wat jy aan die kind voor jou bewys, dalk 
die enigste is wat hy by ’n volwassene kry. Jou woorde en jou dade kan 
’n lewenslange uitwerking op daardie kind se lewe hê. Ja, daardie sekere 
mannetjie kan jou mal maak en jou moed in jou skoene laat sak, maar dis 
juis daardie kind wat jou nodig het. Doen ’n bietjie moeite met onmoontlike 
kinders. Gee ekstra aandag en liefde. Die grootste verandering kom net as 
gevolg van groot liefde. Jou woede en kwaai woorde gaan geen verskil 
maak nie.  

Elke leerder wat voor jou sit, het potensiaal. Hulle besef dit dalk nie eens self 
nie. Maak ’n keuse om elkeen se potensiaal raak te sien, maak nie saak hoe stil 
of hoe stout die kind is nie. Jou geloof in hulle is dalk al wat hulle nodig het om 
suksesvolle volwassenes te word. Die beste en mooiste geskenk wat jy vir jou 
leerders kan gee, is om in hulle te glo wanneer hulle nie eens in hulself glo nie.
 
Potensiaal is ’n saad wat nooit doodgaan nie en dis binne-in ons almal geplant. 
Wat is jou potensiaal? As jy dieselfde mens is as wat jy laas jaar was, het jy nie 
gegroei nie. Verandering is nodig! Jy moet groei. Om geestelik te groei, moet 
ons die wil van die Here vir ons lewe altyd beter leer ken en steeds as sy kinders 
’n persoonlike verhouding met Hom hê. Soos Petrus dit stel: Sorg daarenteen 
dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus 
Christus (2 Pet 3: 18).

En dan, laastens, hou passie lewendig in jou hart. Passie is ’n hartsaak. Wanneer 
jy passie het vir wat jy doen, het jy nie motivering nodig nie – jou passie 
motiveer jou. Steek weer daardie vuurtjie aan die brand en raak opgewonde 
oor die invloed wat jy op mense se lewens kan hê.


