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Die Christelike Vrou
Lééf die liefde Amptelike mondstuk van die NHSV April 2020 

Die oomblik toe alles verander
Die eerste vers van Gesang 409 in die Liedboek van die Kerk 
lees soos volg:

Hoor jy die Paasfeesklokke?
Hul lui van vroegdag af;
hul jubel oor die wêreld:
Die Heer is uit die graf!
Hy, Christus, die oorwinnaar,
is uit die donker uit!
Die Heer, die sleuteldraer,
sal ook my graf ontsluit.

Die lied getuig van die wonder wat die hart van die evangelie 
uitmaak: Iemand was dood – finaal en onherroeplik; bloedig 
en wreed. Maar die volgende oomblik was alles anders. Toe 
die mense gaan kyk, is die graf leeg en die liggaam weg. 
Aanvanklik is daar verwarring. Maria Magdalena, die vrou 
wat eerste die leë graf gesien het, kom vertel vir die groep. 
Twee dissipels, Petrus en die een vir wie Jesus baie lief was, 
hardloop op hul beurt om te gaan kyk. Maria Magdalena gaan 
ook weer terug na die graf toe.

Dit is vreemd hoe die detail aangeteken word. Dit is asof mense 
in sulke omstandighede ’n staccato waarneming ontwikkel 
wat kennis neem van klein besonderhede. Ons hoor wie die 
vinnigste gehardloop het – die geliefde dissipel. Hy het in 
die graf ingekyk en die doeke gesien, maar nie ingegaan nie. 
Dan kom Petrus by, en hy gaan in die graf in. Hy sien ’n bietjie 
meer – die doeke, maar ook die doek wat om Jesus se kop was, 
wat opgerol eenkant lê. Dan gaan die geliefde dissipel ook in 
en sien wat Petrus sien, en hy het geglo, skryf Johannes. Wat 
het hy geglo? Dat Jesus nie meer daar is nie. Dit is nog nie ’n 
opstandingsgeloof nie, want Johannes sê net in die volgende 
vers: Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood 
moet opstaan nie.

Dan gaan die dissipels huis toe, maar Maria Magdalena bly by 
die graf, waar sy staan en huil. As sý vooroor buk om in die graf 
in te kyk, sien sy iets wat nie daar was toe die dissipels gekyk 
het nie. Sy sien twee engele met wit klere aan wat sit waar 
Jesus se liggaam gelê het, een waar sy kop was en een waar sy 
voete was. Hulle vra vir haar: Mevrou, waarom huil jy?

Maria se ontsteltenis kom uit in haar woorde: Ek huil omdat 
hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle Hom nou 
begrawe het nie. Dit is baie logies. ’n Dooie liggaam verdwyn 
nie vanself nie. Iemand moes Hom verwyder het na ’n ander 
plek toe. Hier sien ons hoe die bonatuurlike intrede deur die 
engele die ruimte skep vir nuwe insig en geloof. Die engele 
wys vir haar die weg – om haar eie ontsteltenis te verstaan, en 
dan om verder te soek na Jesus. 

As sy omdraai, sien sy iemand daar staan, maar sy herken nie 
vir Jesus nie. Sy dink dit is die tuinopsigter. Hy neem die vraag 
verder: Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy gee dieselfde 
antwoord as vir die engele: Ek soek Hom wat hier begrawe 
was. Sy praat nie van die liggaam nie. Sy praat van Hom, Jesus. 
Ek soek vir Jesus. Ek sal Hom gaan haal. Dan noem Jesus haar 
naam: Maria! Nou kyk sy behoorlik na Hom en eien Hom, en sy 
antwoord: Rabboeni! Dit is: Meester!

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Die oomblik toe alles verander
Dr Piet van Staden

Lees Johannes 20: 1-18

Die ontmoeting tussen Maria en die opgestane Jesus is volgens Johannes die 
begin van die evangelieboodskap wat oor die wêreld heen verkondig sou 
word. Maria, die vrou van die dorpie Magdala, het in lewe by Jesus deernis 
en aanvaarding gevind. Hy het haar nie veroordeel of as minderwaardig 
beskou nie. Hy het haar menswaardigheid herstel, en sy het Hom vereer en 
liefgehad. Daar lê ’n wêreld van innige betekenis in die wedersydse noem 
van haar naam deur Jesus, en haar reaksie, Meester! Daar was ’n besondere 
band tussen hulle. Maria van Magdala is die prototipe van die geredde 
mens. Dit is aangrypend. Sy is die apostel vir die apostels – die een wat die 
boodskap van die opstanding vir die eerste keer oordra.

Die res van hoofstuk 20 vertel van Jesus se verskynings en van intieme 
gesprekke waar Hy belangrike perspektiewe bring, soos vir Petrus en Tomas.

Tomas wou nie glo as hy nie die getuienis gesien het nie. Watter getuienis? 
Die tekens van verminking en dood. Die merke van die spykers aan Jesus 
se hande en die wond waar die spies in Jesus se sy gesteek is. Dit was die 
wonde wat die gaping tussen graf en opstanding moes oorbrug. Hy wou 
dit nie net sien nie – hy wou daaraan vat, seker maak dit is eg. Ek moet 
erken – as ek daar was, sou ek ook soos Tomas bewyse wou sien. Pas is 
Jesus se volgelinge deur die trauma waar hul vriend en leermeester deur 
verraad en vals aanklagte op ’n gruwelike manier tereggestel is. Nou word 
daar vertel dat Hy opgestaan het uit die dood en dat Hy lewe. Tomas wil 
die getuienis sien van dood voor hy die getuienis sal aanvaar van lewe. Hy 
kry die kans, maar daar kom kommentaar daarmee saam – gelukkig is dié 
wat nie gesien het nie, en tog glo. Dit geld vir alle toekomstige generasies 
wat nie aan Jesus se wonde kan vat nie, omdat Hy weggaan na ’n ander 
dimensie. Ons moet leer: Die afwesigheid van getuienis is nie die getuienis 
van afwesigheid nie.

Jesus se volgelinge ly aan skok en is getraumatiseer deur die verlies, maar 
ook omdat hulle verwag dat daar moontlik aksie teen hulle ook geneem 
mag word. Hulle kruip weg, sluit die deure. Ons kan ons voorstel dat hulle 
nie eintlik veel praat nie. Hulle is verslae en moet die moeilike vrae verwerk 
wat in sulke omstandighede na vore kom, soos: Wat presies het hier 
gebeur? Hoe is so iets moontlik? Waarom het dit gebeur? Waar pas God in 
die prentjie in? Elkeen van ons wat al iemand naby ons verloor het, sal die 
wroeging verstaan. Dit voel so sinneloos en onregverdig. Jesus het nooit 
iemand kwaad aangedoen nie. Inteendeel, Hy het ander gehelp, bemoedig, 
vertroos. Hy het mense se lewens verander deur sy wonders, en Hy het 
hoop gegee deur sy lering. Werklik, die onreg wat hier plaasgevind het, is 
te groot om te begryp.

Wanneer alles wat jy as vas en seker aanvaar het, skielik onseker word; 
wanneer daar iets gebeur wat politieke beleide en ekonomiese skemas 
reduseer tot fantasie-speletjies; wanneer jy besef dat fisiese skoonheid 
en wonderlike sport- of akademiese of enige ander prestasies totaal 
niksseggend is in die aangesig van ’n ramp wat niks weet van sulke 
onderskeide nie; en wanneer menslike bestaan gaan om oorlewing, word 
al die statussimbole gereduseer tot beuselagtigheid. Dan kom die vraag: Is 
daar werklik iets wat vas en seker is, iets waaraan ek kan vashou?

Maar dan hoor jy ’n stem vol begrip en deernis, en dit sê een enkele woord 
– jóú naam. En jy hoef net te antwoord Meester! om vrygemaak te word, 
herstel te word in ’n nuwe verhouding met die lewende Heer. In dáárdie 
oomblik van ontmoeting verander alles.

Hou aan soek na die lewende Heer – Hy ken jou naam.

Vervolg
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Bybel 200

Dr Gerhard Lindeque

Deur 
die Bybel 

leer ken ons 
God, die Bron van hoop

Dit is ’n besondere gebeurtenis dat die 
NHSV se 80ste bestaansjaar en die Bybelgenootskap 

van Suid-Afrika (BSA) se 200ste bestaansjaar albei in 2020 gevier word. 
Saam kan ons dankbaar wees vir die Here se genade en seën.

Die ontstaan en doelstellings van die NHSV was nog altyd gerig daarop 
om in moeilike omstandighede hoop te gee. Hierin speel die Bybel ’n 
onontbeerlike rol. Die Bybel is die bron van ons geloof in God. Dit is dié 
instrument waardeur God ons hoop lewend hou.

’n Mens kan vir ’n paar dae sonder kos klaarkom. ’n Mens kan selfs vir ’n 
ruk sonder water lewe. En ’n mens kan vir ’n paar minute miskien jou asem 
ophou. Maar geen mens kan sonder hoop lewe nie. Die grootste waarde 
van die Bybel is dat dit God se manier is om die hoop in ons lewend te 
hou. Want deur die Bybel leer ken ons God, die Bron van hoop. Die Bybel 
herinner ons aan waar ons hoop vandaan kom. Wanneer ons dus die Bybel 
gebruik, moet ons dit met hierdie doel voor oë doen, naamlik om die hoop 
wat God vir ons deur sy Woord wil gee, daarin te soek en te vind.

In Romeine 15: 4 word dit só gestel: Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken 
is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en 
bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees. Met Skrif word hier 
natuurlik verwys na wat ons ken as die Ou Testament. Dit wil sê, die verhale 
oor die skepping, Adam en Eva, Noag en verder, asook die voorskrifte aan 
die Israeliete, hul geskiedenis, die gedigte en liedere, en al die profete se 
geskrifte. Dit kan alles gelees en ondersoek word met die doel om God se 
stem van hoop daarin te hoor.

Die klassieke voorbeeld van standvastigheid in die Skrif is sekerlik Job wat 
worstel met die vraag waarom al die rampe in die lewe hom tref. Dink ook 
aan Josef in die put en Daniël in die leeukuil. Die hele boek Klaagliedere 
handel oor Israel se trauma as gevolg van hul ballingskap. As daar dus die 
een of ander vorm van lyding in die lewe is, hoef dit nie gesien te word as 
’n straf van die Here nie. Dit is deel van die lewe van ’n kind van die Here. 
Ons hoef nie moedeloos te word nie. Swaarkry gaan verby. Daar is altyd 
hoop. Want God se liefde sal nooit verander nie. Niks kan ons daarvan skei 
nie. Job se situasie het uiteindelik weer herstel. Josef en Daniël het albei 
onderkonings geword, en Israel het weer teruggekeer uit ballingskap.

Hierin is ons Here Jesus Christus vir ons die beste voorbeeld. Hy wat in ons 
plek gely het, gekruisig is en begrawe is. Maar wat ook weer opgestaan het 

https://www.bybelgenootskap.co.za/index.php/af/
https://www.bybelgenootskap.co.za/index.php/af/
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Hoe kan jy bydra?

Gebruik enige van die verskillende houertjies 
wat by die Bybelgenootskap te kry is, om te 

“spaar” om een of meer Bybels te skenk.

Bybel 200
Dr Gerhard Lindeque

uit die dood en opgevaar het na die hemel.

Die tweede les wat die Skrif leer, is bemoediging. Dit wil sê, dat die Bybel 
ook die instrument is waardeur God vir ons krag wil gee om deur die 
moeilike tye in die lewe te kom. Weer eens is die Bybel vol voorbeelde van 
die bemoediging en krag wat ons uit God se Woord kan put. Dink maar aan 
Moses wat nie kans gesien het vir sy roeping nie en God wat hom bemoedig 
deur te sê dat dit nie gaan oor wie Moses is nie, maar oor wie God is. Daar is 
Josua wat voor die geweldige uitdaging staan om die volk van die Here die 
beloofde land in te lei en God wat hom bemoedig deur hom te verseker dat 
Hy by hom sal wees. En daar is die wonderlike beloftes van die Here, soos 
in Jesaja 43: 1: Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. Vir wie van ons was 
Psalm 23, Die Here is my herder..., nie al ’n bron van troos en krag in donker 
tye nie?

Die Bybel is nie bedoel om ’n boek vol reëls en wette te wees wat ons 
moedeloos maak nie. God wil nie deur die Bybel ’n verdere gewig van 
skuldgevoelens op ons laai nie. Nee! Jesus Christus het ons daarvan kom 
bevry. Jesus Christus het ons kom wys dat God ’n God van liefde en genade 
is wat ons vergewe. Hierdie bemoedigende beeld van God straal uit die 
Skrif uit.

Die NHSV dra jaarliks by tot die werk van die BSA. Een van die projekte wat 
daarby baat vind, is die BSA se projek van Bybels vir graad 7-leerders. 
Jaarliks stel die BSA meer as 25 000 Bybels beskikbaar wat gratis aan leerders 
in graad 7 versprei word. Dit is sekerlik maar net ’n druppel in die emmer, 
maar daar word gefokus op kinders wat nie ’n eie Bybel kan bekostig nie. 
Hiermee word die verwagting gekoester dat die Bybel ’n hulpmiddel sal 
wees waardeur die betrokke kind in die spesifieke stadium van sy of haar 
lewe bemoedig sal word.

Watter beter geskenk is daar vir kinders op hul lewenspad? Daarmee word 
hulle die lewe ingestuur met die bede in Romeine 15: 13: Mag God, die bron 
van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle 
hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

Maak ’n bydrae deur 
SnapScan te gebruik:

1. Laai die SnapScan-toepassing 
(app) af deur vir SnapScan in 
jou foon se “app store” te soek.

2. Teken aan en koppel jou 
bankkaart met jou profiel op 
jou foon en kies ’n 4-syfer-PIN.

3. Skandeer die SnapScan-
kodeblokkie en voeg die 
bedrag in wat jy wil gee.

(Beskikbaar vir Apple, Android en 
Blackberry)

Jy kan ook direkte inbetalings by die bank maak:

ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950

Takkode: 633-005
* Gebruik verwysingsnommer: 2020

Pak die een of ander interessante projek aan 
om geld in te samel.

•	 Doen iets aktief soos fietsry, hardloop of 
stap vir Bybels.

•	 Bied ‘n dinee of Bybelse ete aan.
•	 Bybelleesmarathon.
•	 Handgeskrewe Bybels.
•	 Potjiekoskompetisies, jaffles/pannekoek.
•	 Koorfeeste, konserte.

https://www.bybelgenootskap.co.za/index.php/af/


5Die Christelike Vrou April 2020

Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), dr Piet van Staden, dr Gerhard Lindeque, Elsie Slabbert

Taalversorging: Tessa Oppermann
Foto’s vanaf www.Pixabay.com tensy anders vermeld. Ander grafika van www.flaticon.com

Indien jy nie meer Die Christelike Vrou wil ontvang nie, stuur asseblief ’n e-pos na admin@nhsv.org.za

www.nhsv.org.za Posbus 111, Worcester 6849 diechristelikevrou@gmail.com

diechristelike Christelike Vrou 082 923 9439

Die opinies van rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou se redaksie of die NHSV nie. 

Emoji
Kan jy hierdie taal verstaan?

Die datum van die Kongres verskuif weens die wêreldwye koronavirus-pandemie na 2021. Ons hou julle op die hoogte! 

Dae en weke van nasionale inperking bring mense se kreatiwiteit na vore. Een van die prettige dinge wat opgeduik het, is 
om raaisels rond te stuur waar slegs emoji’s gebruik word. 

’n Soektog op Google gee ’n hele rits artikels oor hierdie skryfwyse. (Ek wou sê “nuwe” skryfwyse, maar dit is eintlik glad nie nuut 
nie – dink maar aan die Egiptenare se hiërogliewe!) Ek het onder andere snaakse of 
interessante boodskappe gevind wat slegs met emoji’s gemaak is. ’n Mens kry selfs 
’n emoji-“woordeboek” en ek het geleer hoe om emoji’s op die rekenaar se sleutel-
bord te tik met die “emoji-sleutelbord”.

Kyk of jy kan ontsyfer wat op hierdie bladsy aangaan. Ons sal later die antwoorde ver-
skaf. Nommers 1-20 het iets te doen met die Bybel (soos ‘n persoon/persone, plekke 
of ’n verhaal) en is verskaf deur Elsie Slabbert, haar man en kleinkinders (3 - 15 jaar).

23: 

Hieronder is ’n resep. Laat weet ons 
watter soort resep en stuur gerus ’n 
foto as jy kans sien om dit te maak!
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21: Wat gebeur hier?

22: Watter storie word hier vertel?
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