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2019! ’n Nuwe jaar met nuwe dinge.
Ons het ook twee nuwe temas vir hierdie jaar: Oom
Abraham skryf oor die feeste van die Ou Testament, en
dan ook ’n tydlyn van die Nuwe Testament.
Ek hoop julle geniet die nuwe en die ou dinge!

Redakteursbrief

Maats
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LVQLHEHODQJULNQLH'LH+HUHKHWGLHPHQVRRNGLHYHUVWDQGJHJHH
RPPHWWHOLQJYHUVNLOOHQGHVSHVLHVWHWHHO6RZDVGDDURRNWZHH
NDWWHWZHHEHUHHQVRYRRUWV«'LWKHWJHO\NRIV\EHJLQYHUVWDDQ
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ERHNLHVJHVNU\ILVHQGDWV\HHQKHWRRUSimson die Held
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JHEUXLNKHW
0DDWV±RQVPRHWPDDUHHUGHUYLUGLH+HUHVHOIOXLVWHU
7RWYROJHQGHNHHU69
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Simson – blokkiesraaisel
DĂĂƚƐ
ŬĚŝŶŬ^ŝŵƐŽŶŝƐĚŝĞďĞŬĞŶĚƐƚĞǀĂŶĂůĚŝĞZŝŐƚĞƌƐ͘DŝƐŬŝĞŶŽŵĚĂƚŽŶƐŽŶƚŚŽƵŚŽĞĚŝĞ,ĞƌĞŚŽŵĞůŬĞŬĞĞƌ
ƐƚĞƌŬŐĞŵĂĂŬŚĞƚ͊>ĞĞƐŶŽƵĚŝĞŐĞƐŬŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶ^ŝŵƐŽŶŝŶZŝŐƚĞƌƐϭϯʹϭϲǀŝƌŽŶƐďůŽŬŬŝĞƐƌĂĂŝƐĞů͘^ŬƌǇĨĚŝĞ
ĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶĞĞƌǀŝƌĚŝĞtŽŽƌĚƐŽĞŬ͘

Leidrade:
DWARS
1. Hier het die Here begin om Simson te
lei
3. Tuisdorp van Simson se ouers
4. Hiermee is Simson gebind om die
meul te draai
10. Op pad na sy troue het Simson eers
hierna gaan kyk
11. Simson verander die pleknaam van
8

12.
14.
15.
17.
18.
20.

hierdie naam toe hy besef die Here
gee die oorwinning
Delila se woonplek
Simson se ma mag dit nie drink nie
Hier het hulle Simson laat staan na hy
die Filistyne vermaak het
Manoag vra Simson of hier nie 'n vrou
vir hom is nie
Hier het die Filistyne 'n strooptog teen
Juda uitgevoer
Simson se ma mag nie van die
slingervel januarie 2019

opbrings van hierdie plant gebruik nie
21. Juda sal Simson nie doodmaak nie,
maar hom só vasmaak om aan die
Filistyne oor te lewer
22. Soveel dae kry die jongmanne op die
raaisel op te los
23. Simson gee dit vir sy ouers om te eet –
maar sê nie dit kom uit 'n karkas nie.
25. Simson gaan woon by hierdie
rotskloof na sy wraak omdat sy vrou
en skoonpa verbrand is
26. Hierdie tyd het Simson wakker geword
en die stadspoort uit die muur gevat.
28. Soveel jaar het Simson die Israeliete
gelei
29. Dit is ook afgebrand in Simson se
wraak op sy skoonpa
31. Die eerste ding wat Simson sê hulle
hom mee moet vasbind om hom
kragteloos te maak
33. Dit wou die jongmanne met Simson
se vrou en skoonfamilie doen as sy nie
die antwoord op die raaisel vir hulle
gee nie
37. Van hierdie tyd af is Simson aan die
Here gewy
40. Hierdie diere gebruik Simson om die
oes van die Filistyne af te brand
41. Die tweede ding wat Simson sê hulle
hom mee moet vasbind om hom
kragteloos te maak
42. Hier het 'n jong leeu op Simson
afgestorm
43. Hier het Simson 30 man doodgeslaan.
44. Simson se ma mag dit nie drink nie

8.
9.
13.
16.
19.

24.
27.
30.
32.
34.
35.
36.
38.
39.

Dit kry die jongmanne as hulle die
antwoord op die raaisel kan gee
Die Here het dit van Manoag
aangeneem
Hiermee het Simson die leeu
doodgemaak
Hulle het oor Israel geheers
Die eerste ding wat Simson sê
hulle hom moet vasbind om hom
kragteloos te maak
Simson se pa
Toe dit afgeskeer is, het die Here hom
swak gemaak en verlaat
Simson moes volgens gewoonte dit vir
die jongmanne hou
Manoag sit dit op 'n klip om aan die
Here te offer
Die god van die Filistyne
Simson is naby hierdie plek begrawe
Hiermee sou die Filistyne Delila betaal
vir inligting oor Simson se krag
Hy sê vir Simson se ma dat sy 'n
seuntjie gaan ontvang.
Die eerste dorp waar Simson 'n meisie
gesien het met wie hy wou trou

AF
2. Hierin styg die Engel van die Here op
3. Die Filistyne het Simson se vrou aan
hom gegee
5. Naam wat Simson aan die plek gee
waar hy duidend Filistyne met 'n
kakebeen doodgeslaan het.
6. Die Filistyne wou Simson op hierdie
tydstip in Gasa doodmaak
7. Tyd wanneer Simson vir sy Filistynse
vrou gaan kuier het
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Oom Hennie

Die negende gebod
³

-\NDQJHHQYDOVHJHWXLHQLVWHHQ
MRXQDDVWHVSUHHNQLH´$VRQVGLW
RPGUDDLNDQRQVVr³-\PRHWGLH
ZDDUKHLGSUDDW´
,QKLHUGLHUHHNVRRUGLH7LHQ*HERRLH
KHWMXOOHVHNHUQRXDODJWHUJHNRPGDWGLH
7LHQ*HERRLHVrKRHRQVPRHWOHZH ¶Q
OHHIZ\VH 
+LHUGLHOHHIZ\VHPRHWYLUGLHPHQVH
Z\VGDWRQVNLQGHUVYDQGLH+HUHLV$V
KXOOHGLWVLHQPRHWKXOOHZRQGHUHQDV
M\VLHQLHPDQGZRQGHURRUMRXUHJOHZHYHUWHOKRPGDWGLH+HUHWLHQPDNOLNHUHsOVJHJHHKHWRP
UHJWHOHZH
0DDUPDDWV«GLWSODDVRRN¶QEDLHJURRWYHUDQWZRRUGHOLNKHLGRSRQVRPGLHUHJWHGLQJWHGRHQ
2QVNDQQLHNXOHQMRNHQGLQJHYHUWHOZDWQLHZDDULVQLH'LWPDDNGDWGLHPHQVHQLHYDQRQVKRX
QLH'DDULVQRJLHWVEDLHHUJHU±KXOOHZLOGDQQLHZHHWYDQ*RGQLHZDQWKLHUGLHNLQGYDQ*RG
MRN
1RXYLUGLHPRHLOLNHYUDDJ:DWLVZDDUKHLG"%DLHPHQVHGLQNGDWZDDUKHLGLVRPIHLWHQHWVRWH
YHUWHO
.RPRQVN\NQDGLHYROJHQGHJHYDO-\VLHQKRH¶QJURRWPHQV¶QNLQGMLHVODDQHQVNRS'LH
JURRWPHQVGUDDLRPHQGLHNLQGKDUGORRSZHJHQJDDQNUXLSZHJRQGHU¶QJURRWVNRWWHO'LH
JURRWPHQVVLHQMRXHQNRPYUD³:DDULVGDDUGLHNLQG"´1RXPRHWM\PRVGLHZDDUKHLGSUDDW.RP
RQVGLQNELHWMLHZDWM\PRHWVr6rM\K\LVRQGHUGLHVNRWWHOJDDQK\KRPYHUGHUVHHUPDDN6rM\
GDWM\QLHZHHWQLHYHUWHOM\PRVQLHGLHIHLWHGLWZDWM\ZHHWQLH",VGLWQLHMRNQLH"
'LH.DWHJLVPXVJHHYLURQV¶QEDLHPRRL
JRXHUHsOZDDUDDQRQVHHUVPRHWGLQN
YRRURQVRQVPRQGHRRSPDDN(NJDDQ
GLWNRUWOLNVVRVDDPYDWAs jy iets sê,
moet God tevrede wees met wat jy sê,
en dit wat jy sê, moet die mens waarvan
jy praat, bevoordeel.*RHGvirKRPHQ
vanKRP
.RPHNODDWMRXPHWKLHUGLHJHGDJWHAs
jy nie iets goed van iemand kan sê nie,
bly stil!69
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Tydlyn van die
Nuwe Testament
• agtergrond •
Maats

I

n watter jaar is Jesus gebore?
Ons elkeen weet darem
in watter jaar ons gebore
is – en dan kan ons wonder
wanneer Jesus gebore is.

in gebruik geneem in Oktober 1582. Pous Gregorius 13 het baie
mense gebruik om navorsing te doen en hulle het begin somme
maak. Hulle het die datums uitgewerk dat Jesus in die jaar 1 gebore
moes word. Hoewel die pous baie akkuraat gewerk het, het hy
tog sekere datums verkeerd gelees. Onthou: die kalenders wat hy
gebruik het, het verskillende datums vir dieselfde dag gehad. Verder
het die maande nie almal dieselfde aantal dae gehad nie!

Drie jaar terug in die Redakteursbrief het ek die een en
ander gesê oor die kalender
soos ons dit nou gebruik. In
die meeste lande is dit nou Januarie 2019. Daar is tientalle
lande en kulture wat ander kalenders gebruik.

Gregorius het dus vasgestel dat Jesus gebore is en dat die jaartal
toe begin het. Hy het dan ook die datums uitgewerk wat afgetel het
voor Jesus gebore is.

Daar is verskeie kalenders in
die geskiedenis gebruik. Lees
maar veral in die geskiedenis
van die uittog hoeveel daar gemeld word van soveel maande
en soveel jare. Die Jode gebruik die Uittog as die begin
van hulle jaar.
Julius Caesar het ook ’n kalender saamgestel wat in sy
tyd in gebruik geneem is. Dis
so ongeveer 40 jaar voor Jesus
se geboorte. So het verskeie
lande ’n eie kalender gehad:
Egipte, Mesopotamië en die
Bisantynse kalenders.

Ons gaan in die volgende paar Slingervelle probeer om te kyk wat
wanneer in Jesus se lewe gebeur het. Ons moet onthou dat Jesus
sowat 34 jaar oud was met die hemelvaart. Hy het soveel gedoen
en beteken! Ná die hemelvaart word die apostels uitgestuur. Wat
het hulle waar en wanneer gedoen? Die geskiedenis van die Nuwe
Testament strek oor ’n rapsie meer as 100 jaar. Ons gaan hierdie
100 jaar só indeel:
x 5 vC tot 25 nC: Jesus se kinderjare
x 27 nC: Jesus se eerste bedieningsjaar
x 28 nC: Jesus se tweede bedieningsjaar
x 29 nC: Jesus se derde bedieningsjaar
x 29 nC: Jesus se laaste sewe dae
x 29 nC: Jesus se opdrag: Gaan uit!
x 30 – 32 nC: Die apostels se eerste drie jaar
x 32 – 47 nC: Paulus se eerste 15 jaar
x 48 – 64 nC: Paulus se laaste bedieningsjare
x 95 nC: Johannes op Patmos

Ons

Ons kyk volgende keer na die kinderjare van Jesus. SV

14

kalender

is

amptelik

Intussen is meer geskrifte opgegrawe en meer datums het bekend
geword. Dit lyk uit die vergelyking van datums dat die volkstelling van
keiser Augustus 4 tot 6 jaar vóór die datum is wat pous Gregorius
gedink het Jesus is gebore.
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