Ons gee om vir God en sy Woord, vir mekaar en vir die wêreld
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Hou op Bybelverse lees!
“Never ever read a Bible verse again…” (…out of context!)
As jy nie die tweede frase lees nie, kan dié aanhaling jou nogal skok. Maar dit is die reine
waarheid… Moet nooit weer ’n enkele Bybelvers buite sy konteks lees nie. Dit kan vir jou
oneindige geloofsprobleme veroorsaak! En tog is baie Christene byna daagliks skuldig daaraan.

Wie is ek?
In wese is sonde die verlies van
enige ervaring van WIE jy in God is...
Daardie "wie" is niks wat jy ooit kan
verdien of verkry nie, dit is niks wat jy
kan bereik of waarheen jy kan
presteer nie. Hoekom? Want jy
het dit reeds!
Die Bybelse openbaring gaan oor
ontwaking en nie wat ons bereik of
behaal nie. Dit gaan nie oor besef /
wete / kennis nie en ook nie oor
prestasiebeginsels nie. Jy kan nie
daarby uitkom nie, jy kan net
daar wéés.
Maar daardie fundamentele WEES
in God is te moeilik om te glo en dit
klink te goed om waar te wees. Alleen
die nederiges kan dit ontvang…
Richard Rohr (Things Hidden, 2008)
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Die redes daarvoor is (1) dikwels misbruik ons eintlik die Bybel (en eintlik ook vir God) as ’n
soort kitsbank of dobbelmasjien waarheen ons hardloop wanneer ons iets (Hom) nodig het.
Ons doen dit met die Bybel ook. Aangesien die “Woord van God” vir ons die hoogste gesag het,
is dit altyd voordelig as ons daaruit kan aanhaal. (2) Geen mens op aarde kan regtig die Bybel
suiwer objektief lees nie. Ons lees altyd subjektief. Ek sal altyd die Bybel lees as ’n 21-eeuse
heteroseksuele westerse Afrikaanse man. (3) Mense het die inherente behoefte om reg te
wees… dit gee ons ’n soort hoër morele grond (of so dink ons).
’n Voorbeeld van die eerste argument is onlangs weer gehoor toe o.a. Psalm 91 tydens die
pandemie links en reg gepleit en verklaar is as ’n soort towerspreuk teen siekte. Of wanneer
iemand jou wil seën met Jeremia 29:11 sonder om vers 10 ook vir jou saam te gee.
Die tweede probleem is selfs nog ingewikkelder. Dit kan byvoorbeeld die (onnodige) debat
tussen mans en vrouens laat opvlam. Ek kan my Bybel nét as ’n manspersoon lees… Tekste soos
Spreuke 31, 1 Korintiërs 11:8-9; Efesiërs 5:22-23 en 1 Timoteus 2:12-15 laat die meeste mans
dalk onregmatig tevrede voel, maar kan vir vrouens uiters problematies wees. Selfs die hoogsbegaafde broer Paulus vertoon in sy briewe sy eie subjektiewe verstaan aangesien hy slegs na
die tweede skeppingsverhaal verwys en nie na Genesis 1 waar daar nie ’n volgorde tussen die
geskape man en vrou is nie. Wanneer ’n vrou sekere Bybeltekste lees, bv. 1 Petrus 3:7, sal sy
uiteraard vanweë haar subjektiwiteit dit anders interpreteer as wanneer ’n man dit lees.
Om nie eers te praat van tekste wat dalk sommige mense erg ongemaklik kan laat voel nie,
byvoorbeeld Dawid en Jonatan wat “mekaar gesoen en saam gehuil (het) totdat Dawid baie
ontroerd geword het.” 1 Samuel 20:41
Die derde groot probleem is bloot ons eie ego wat in die pad kom en in die liggaam van
Christus, die familie van God, kan ons nooit na punt 1 en 2 werk met “wie is reg” nie… “Bo alles
moet julle mekaar innig liefhê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek”. 1 Petrus 4:8 (NDV)
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Lief en leed
DOOP

• 3 Apr 2022 - Gerrie en Marilé Trollip se seuntjie,
Gerhard
• 29 Mei 2022 - Lee en Marike Freeman se
dogtertjie, Lisa
& Louw en Helene Viljoen se seuntjie, Louwrens
Abraham (Brahm)

SENIORS VERJAARSDAE
Baie geluk met soveel geseënde jare!
• 4 Mei - Anna Erasmus (83)
• 19 Mei - Dirk van der Westhuizen (80)
• 19 Jul - Duncan Sippel (89)
• 23 Feb - Gerda Swart (81)
• 28 Jul - Valerius de Vos (83)

OORLEDE
• 10 Apr - Hanna Barnard
• 25 Mei - Marjory de Villiers

GEMEENTEVERGADERING
Op Sondag 29 Mei het ’n gemeentevergadering
onder die bekwame voorsitterskap van ds Marius
Crouse plaasgevind. Na ’n versoek van die Oostelike
Sinode wou ons kerkraad net ons gemeente se
gevoel toets oor die Algemene Sinode se besluit in
2019. Ons kerkraad is verteenwoordigend van die
hele gemeente, maar dit was goed om seker te
maak dat ons steeds in voeling is met hoe die
betrokke lidmate dink.
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1. Predikant:
Johannes van der Merwe
Tel.: 074 142 3456
ephesians321@me.com

Junie 2022
Ons is ’n gemeente wat omgee!

Net een voorstel oor hierdie aangeleentheid is
vooraf per e-pos ontvang, maar is weer voor die
vergadering teruggetrek. Lidmate (daar was maar ’n
handjie-vol) kon hul mening lug en enkele lidmate
het sterk klem gelê daarop dat hulle saamstem met
die kerkraad se besluit (Okt 2019) dat ons die
Bybelse huwelik beskou as ’n verbintenis tussen een
man en een vrou.
’n Paar gedagtes is in ’n goeie gees gewissel en
solank bogenoemde besluit gehandhaaf word, was
die wat teenwoordig was tevrede. Indien enige
lidmaat verder hieroor wil gesprek voer, word
persoonlike gesprekke met die kerkraad of leraar of
dalk ’n skrywe aan die kerkaad aanbeveel. Die
afwesigheid van die oorgrote meerderheid lidmate
en die weinige navrae wat daar was, het die indruk
geskep dat lidmate tevrede is met die status quo.
Ons vertrou ons verkose kerkraad.
Die Algemene Sinode van die NG Kerk hou die
kerkverband bymekaar (as een familie) en besluit
oor en bestuur die belangrikste “nasionale” sake
soos ons leer (dogma), ons kerk se belydenisskrifte,
Bybelvertalings, teologiese opleiding, ekumene en
predikante se status ens. Dogmatiese sake raak ons
verlossing (saligheid), maar oor etiese sake laat die
Algemene Sinode kerkrade toe om self, binne ons
beleid, “huishoudelike” besluite te neem. Dit is ’n
gevestigde gereformeerde beginsel.
Lidmate word aangemoedig om ons kerk se
amptelike berigte aanlyn te volg by die Kerkbode →
https://kerkbode.christians.co.za

2. Kerkkantoor / Saakgelastigde
Gladys Grobler
Ma. — Do. Oggende
Tel.: 082 261 0371
ngkerk@alkmaar.co.za
Posbus 7105, Nelspruit, 1200
www.alkmaar.co.za

3. Bankbesonderhede
NG Kerk Alkmaar
Tjekrek. no. 1070580035
Takkode 334-252
ABSA Internet-takkode:
632-005
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Hoenderbraai en kuier
Wanneer laas het ons so heerlik saam gekuier en geëet? Die
hoenderbraai van Saterdag (28 Mei) was ’n reuse sukses en
mense praat nou nog oor die fantastiese lekker hoender oordie-kole gebraai… om nie eers te praat nie van die boonsterakke bykosse en nagereg. Schalk, Elana, Stiaan en Anneri en al
julle voorslag helpers…) baie dankie! Ons kan nie wag vir die
volgende ene nie! Dankie ook aan Jacques en Michelle en
hulle span by Kwanyoni. Dié lapa was perfek vir hierdie lekker
saamkuier. Oud en jonk het dit geniet — en ek moet sê, die
ondersteuning — veral van vriende uit Nelspruit en die
omgewing ook — was nogal ’n riem onder die hart.

Sakramente
Dit bly altyd ’n voorreg om as gemeente sakramente saam
te vier. Ons gemeente se mees onlangse doop is bedien
aan ’n seuntjie, Brahm Viljoen en ’n dogtertjie, Lisa Freeman
(foto). Sakramente is heilige simboliese tekens uit die
Nuwe Testament en wat dit onderskei van ander
geloofsgebruike is dat hulle spesifiek iets van ons saligheid,
ons verlossing in Jesus Christus uitbeeld of verteenwoordig.
Daarom dat ons sedert die reformasie slegs twee
sakramente erken (nagmaal en doop). Beide beeld God se
genade uit. Ons mense het nie enige aandeel aan ons
verlossing nie, ons ontvang dit uit genade alleen. Elke keer
moet ons dankbaar wees vir ’n doop of nagmaal.
NG KERK ALKMAAR NUUSBRIEF
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Pretblad

SNAPSCAN
⬅

Gebruik gerus hierdie kode om

met snapscan jou dankoffer te gee.
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Dit is nie die Christendom se taak om eenvoudige antwoorde
op al die vrae te voorsien nie, maar om ons progressief
bewus te maak van ’n misterie. God is nie die objek van ons
kennis nie, maar die oorsaak en rede vir ons verwondering.
Kallistos Ware
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