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 Ons is op Facebook: Gereformeerde Vroueblad. Gaan Like ons!

DIENAARS
brief van die redakteur

V R O U E B L A D
I
E
N
A
A
R
S

Susters in die geloof,   
En so het ons hier aan die einde van die jaar ook aan die einde van ons “letterspeletjie” met ons naam, Vroueblad, gekom.  

Julle sal onthou dat ons van hier van Maartmaand af al met die letters van ons naam langs geloop het met ons temas – vir 

‘n weer-terugdink aan al die temas van die jaar het Marlette vir ons Kalenderwense  vir 2019 opgestel, sodat jy sommer 

die temas van hierdie jaar ook die nuwe jaar kan indra. 

Ons laaste letter “D” staan in hierdie dubbeldoor Kers- en Nuwejaarsuitgawe vir “Dienaars”.  In die eerste plek dink 

ons na oor die Dienaar van alle dienaars wat aarde toe gekom het om ons te kom verlos. Dit is immers hoekom ons as 

Christen gelowiges Kersfees vier. Christus sê immers self Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar “om te dien en 

sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Matt. 20:28). Hierdie woorde het Jesus juis gesê as deel van ‘n vermaning aan 

Jakobus en Johannes se ma wa gevra het dat haar twee seuns ereplekke aan Christus se regter- en linkerkant mag kry in 

die koninkryk. En toe gee Jesus die grondbeginsel van dienswerk: “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle 

dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees” (Matt. 20:26b-27). Daarmee spel Jesus 

die grondhouding van die gelowige in sy dienswerk uit: nederigheid. 

Omdat Jesus bereid was om as Dienaar aarde toe te kom, gebore in ‘n nederige dorpie, neergelê in ‘n krip, seun van 

‘n timmerman, Seun van die mens vir 33 kort jare hier op aarde tussen ryk en arm, belangrik en onbelangrik (en by 

niemand het Hy verbygestap nie!), moet ons ook bereid wees tot nederige dienswerk – elke dag van ons lewens, ook in 

2019. 

Ons redaksie sien ook hierdie werk van ons as dienswerk in diens van ons Koning. Elke lid van die redaksie was hierdie 

jaar op haar pos – altyd dadelik bereid om te help waar sy nodig is. Baie dankie aan elkeen van julle. Die dienswerk is 

altyd met vreugde en oorgawe gedoen, al was daar ook tye wanneer hulle baie besig was of selfs deur beproewing gegaan 

het. 

Baie dankie ook aan ons getroue medewerkers, gereelde skrywers, wat altyd in diensbaarheid “ja” sê, selfs al vra ek ‘n 

bietjie laat! 

Geniet die Desembervakansie uit jou hart uit – ontspan, lees boeke wat al die heel jaar op 

jou rak lê en loer, verstewig bande met jou familie, maak rustige alleentye om met ons

hemelse Vader te praat. 

Mag jy versterk en uitgerus die jaar 2019 ingaan om te gaan dien. 

Geseënde Christusfees

Cobie Steyn

“Ek sal getrou U met my lewe dien.
Ons dood sien U as geen geringe saak nie.
Het U, o Heer, my dan nie vrygemaak nie?

Juis in my nood het U my raakgesien” 
(Psalm 116-2:6)
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SODAT 
MY HUIS 
VOL KAN 
WORD

GAAN DAN HEEN...

DEUR PROF. FLIP BUYS 
Die gesindheid van 

Christus noodsaaklik om 
te kan evangeliseer

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook 
in Christus Jesus was:  Hy wat in die gestalte van God 
was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as 

iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,  maar Hy het 
Homself verneder (1933/53-vertaling: Homself ontledig; 

2014 Direkte vertaling: Homself prysgegee)  deur die 
gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk 

te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself 
verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, 

ja, die dood aan die kruis.
Om regtig mense vir Christus te wen, vra selfopofferende liefde. In die 

eerste Christelike kerk was dit hierdie gesindheid wat die navolgers van 

Jesus gekenmerk het.

Die heidene het babadogtertjies as waardeloos beskou. Hulle is buite 

die stad op ashope weggegooi. Dit is as wettig beskou en was ’n algemene 

praktyk. 

Maar toe gebeur daar ’n merkwaardige ding: ’n Groeiende groep mense 

het buite die stad na die ashope toe gegaan en hierdie babadogtertjies 

opgetel, na hulle eie huise toe geneem en vertroetel en grootgemaak. Dit 

was ’n selfopofferende daad wat teen die hoofstroom van die destydse 

kultuur ingegaan het.

As mense vir die Christene gevra het: “Waarom doen julle dit?” was 

hulle antwoord met ’n nederige glimlag: “Ons Here en Koning het 

Homself verneder en ons op die ashoop van sonde en skande opgetel en 

ons uit die gewisse dood van die hel gered. Hy het ons skoon gewas en 

ons deel van sy huisgesin, sy kerk gemaak waar ons mekaar broers en 

susters noem. Nou is ons deel van sy reddingspan.

Wie was Jesus voordat Hy op die aarde gebore is? In essensie is en was 

Hyself werklik God. Dit moet ons laat kyk in die hart van Jesus en

laat ons 'n klein ietsie van die ware aangrypende 

wonder van Kersfees verstaan. As jy in die hart 

van Jesus gekyk het, dan sal jou hart verander. Jou 

manier van dink, die gesindheid in jou hart moet 

word soos dié van Jesus Christus.

As gevolg van die sonde is die hele wese van die 

mens presies anders:

• Nie om te dien nie, maar om gedien te word.

• Nie om te gee nie maar om te ontvang.

• Nie om jouself te verloën nie, maar om jouself 

te handhaaf. 

Die Heilige Gees leer ons in die Bybel: "Juis 

hiervoor is julle geroep,  omdat Christus self vir 

julle gely het,  en so vir julle 'n voorbeeld gestel 

het sodat julle in sy voetspore kan volg...Toe 

Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe 

Hy gely het, het Hy nie gedreig nie,  maar alles 

oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel" (1 Pet. 

2:21 & 23).



6 DESEMBER 2018 | JANUARIE 2019

IN DIEPTE: KERSFEES

Sy opdrag kom duidelik van sy Vader. Sy Vader is ook dié Een 

wat Hom toerus deur sy Gees om hierdie moeilike werk te 

kom verrig. Die rede: die volk van die Here, uitverkore volk, 

toegeruste volk, kon nie die diens verrig waartoe hulle geroep 

was nie. 

Mislukte dienaars

Ons ken die verbondspad wat God met sy volk gestap het: 

God sluit uit sy eie vrye wil met die Noag ’n ooreenkoms, 

’n verbond (vgl. Gen. 17-18 en Gen. 9: 8-17) – ons kan sê 

die verbond het breed, universeel begin. Maar dan raak die 

verbond meer spesifiek wanneer die Here vir Abraham roep 

en met hom ‘n verbond sluit (vgl. Gen. 15 & 17) – in hierdie 

ooreenkoms belowe God om vir Abraham ‘n God te wees en 

Abraham en sy nageslag moet vir Hom ‘n volk wees – dit is ‘n 

ooreenkoms tot toegewyde diens aan die Here. Dan kry die 

verbond ook ‘n normatiewe kant by wanneer die Here met 

Moses die verbond bevestig (vgl. Eks. 2:24 en Eks. 24:7-8) en 

die volk die wet kry waarvolgens die Here bepaal hóé hierdie 

toegewyde diens aan Hom moet lyk. 

Israel en Juda was geroep om dienaars van die Here te 

wees, maar hulle het misluk.  Hulle het nie hulle deel van die 

verbondsbelofte van oorgawe en dien, van “’n-volk-vir-God-

wees” nagekom nie. Dit sien ‘n mens ook baie duidelik in die 

profesie van Jesaja.  Ja, uit die oorblyfsel kon niemand gevind 

word om die duisternis te verbreek nie. Iemand wat volmaak 

moes wees, moes kom en daarom kom die ware dienskneg 

van God na die aarde toe. 

Uitkoms uit die mislukking

God neem álle inisiatief in hierdie uitkoms (verlossing) wat 

vir die volk, en ook vir alle gelowiges oor alle eeue bewerk 

word. Sy belofte staan vas en seker wanneer Hy die Messias, 

sy Gesalfde se koms belowe: 

• “Ek stel hom aan” (Jes. 42: 1a);

• “Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns” (Jes. 42: 1b);

• “Ek laat my Gees op hom kom” (Jes. 42: 1c) – en dan word 

gesê hy sal God se wil aan die nasies bekend maak. 

In Jesus Christus word die verbond weer as’t ware tot 

die hele wêreld uitgebrei – raak dit weer universeel.  Die 

dienskneg wat geroep is, Jesus Christus, wórd die beliggaming 

van die verbond: “...Ek maak jou my verbond met my volk, 

die lig vir die nasies” (Jes. 42: 6c). 

Die nederige, toegeruste Dienskneg

Hy is die lydende Kneg; die een wat die pad van lyding hier 

op aarde sou kom loop om die pad na God oop te maak. Die 

koms van die Dienskneg word hier in Jesaja 42 besing en die 

Here roep ook weer elke gelowige opnuut op tot diens aan 

Hom.  Geen bohaai nie niks skouspelagtig nie –  soos wat 

daar vandag gepoog word om Kersfees te maak nie – nee,  die 

dienskneg wat sou kom is gekies om in nederigheid diens te 

verrig, liefdesdiens wat selfs die dood nie kon keer nie. Hy is 

toegerus om die bande van die dood te verbreek en so weer 

lig – ewige lig – in die lewens van sondaars te bring. Dit word 

so mooi verwoord in die verwondering van ‘n Simeon toe 

hy die klein baba, Jesus, in sy arms geneem het: “Here, laat u 

dienaar nou in vrede gaan, omdat my oë die verlossing gesien 

het wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke: ‘n 

lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk, Israel” 

(Luk. 2: 29-32). 

Hierdie Dienaar wat sou kom, was so ánders as ander 

mense. In ‘n reeks negatiewe (vgl. Jes. 42: 2-4) word sy 

eienskappe beskryf (en so uiteindelik skerp omlyn!): 

• Hy sal nie roep nie;

• Hy sal nie hard skree nie;

• Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie;

• Hy sal ‘n geknakte riet nie afbreek nie en ‘n lamppit wat dof 

brand nie uitdoof nie.

Dankbaar dienend

In en deur hierdie Dienaar wat sou kom, het daar hulp, 

uitkoms vir elkeen van ons, hulpelose, strydende en 

dikwels pleitende kinders van God gekom. Ek weet nie 

hoe het jou jaar 2018 gelyk nie... miskien het jy gehoor jy 

is terminaal siek, of jy het stadig teruggegly in ‘n jou ou 

verslawingsgewoonte, dalk het jy langs die graf gestaan 

van dié persoon wat vir jou die kosbaarste was, of jy het 

onverdiende nyd en oordeel van andere ervaar, dalk al jou 

geld verloor... en voel jy nou soos ‘n geknakte riet of ‘n lampie 

wat nog nét-nét flikker. 

Lig jou kop op hierdie Kersfees, hoor die eenvoudige belofte 

wéér: “Hier is my dienaar” en skep moed. Loof die Here wat 

sy enigste Seun as dienskneg gestuur het om jou vir ewig sy 

kind te maak.  Vra die Here om jou weer op te rig en dien 

Hom voluit – dankbaar vir die ommekeer wat die dienswerk 

van dié Dienaar vir jou bewerk het. 

LIDMAATPRAAT
Elmarie van der Walt: In Jes. 42 

gee die Here die belofte, en sê: 

“Hier is my dienaar”.  Vir baie jare 

was daar by Israel die menslike 

begeerte vir ‘n koninklike held wat 

die volk sal red uit verdrukking. 

God het met “hier is” dit reeds 

vasgemaak: ‘n Dienaar kom om 

te red. Daarom ‘n groter, ryker 

redding uit die bande van die 

sonde en die dood.
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LEEFDINGE: KERSFEES

Kersfees,
Klappers en 
Klarigheid
Deur Hester Venter

Ons kan dit nie glo nie, maar die jaar 2018 is feitlik verby. Kersfees is om die draai. Dit is 
die tyd wanneer dit voel of die wêreld totaal gek word. Almal skarrel freneties rond om 
Kersinkope te doen. En daar word nie verniet gesê dat die definisie van ’n kredietkaart 
is om geld te spandeer wat jy nie het nie, om artikels te koop wat jy nie nodig het nie, om 
mense te beïndruk van wie jy nie hou nie, want plastiek praat nie terug nie...
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LEEFDINGE: KERSFEES

Ek spandeer op daardie peperduur selfoon waarvoor my 

kind al die hele jaar skimp, want al die maats het een, en 

hy wil nie minderwaardig voel nie. Die regte klere, skoene 

of selfoon kan ’n paspoort wees tot die toelating van 

die “cool” groepie. Die nuwe sitkamerstel, wat net nóú, 

vir hierdie week op ’n spesiale Kerssaanbod is met 40% 

afslag! Ons banke is oud en verslete en ’n nuwe stel is 

nodig. Die familie kom juis kuier, en wat sal hulle dink?

My man het beslis daardie nuwe stel gholfstokke nodig, 

en ek kan myself maar bederf met nóg modieuse klere. 

Dit is immers Kersfees, en alles is dan so goedkoop. 

Nadat al die pryse eers gelaai is ja, en nou “op afslag” 

aangebied word. Dit word verkoopsielkunde genoem. 

Al gewonder hoekom alles wat so aanloklik lyk, juis op 

ooghoogte uitgestal word in winkels?

Natuurlik maak kinders dit nie makliker nie. Hulle is in-

herent selfsugtig; dis ons sondige menslike natuur, en ons 

as ouers se plig om hulle die regte waardes te leer: Dat 

duur geskenke nie ’n ware bewys is van liefde nie. Tyd 

en aandag en omgee is wel. Dat daardie duur selfoon 

my nie as mens definieer nie. Dat omgee, empatie, en ’n 

verskil maak in ander mense se lewens, my siel en gees 

verryk.

Kersfees, inderdaad! Met duur Kersklappers aan tafel, net 

om ’n onbenullige, selfs onbruikbare artikel daarin te kry. 

Voedselpryse skiet nóg verder die hoogte in. Brandstof 

styg al weer, en verdere stygings word voorspel.

Vakansiedorpe is bekend daarvoor dat alles gedurende 

die vakansieseisoen merkbaar duurder word. Die per-

manente inwoners het al geleer om alle om aankope te 

doen voor die “mad season” aanbreek.

Die hartseer kontras is dat mense nog steeds gaan 

honger ly. Verkragting van vroue gaan nie ophou net 

omdat dit Kersfees is nie. Diere gaan weer verwaarloos 

word en aan hulle eie genade oorgelaat word terwyl die 

eienaars onbesorg vakansie hou. Kinders gaan mishandel 

word, meer so, want drank gaan vryelik vloei.

Korrupsie sal voortgaan en slaggate in paaie en strate 

word net meer. Munisipaliteite skuld steeds miljoene aan 

skuldeisers en gaan dit nie vereffen nie. Die geld wat 

verbruikers opdok vir dienste wat nie gelewer word nie, 

betaal steeds buitensporige salarisse aan onproduktiewe 

amptenare. Duisende liters water word voortdurend ver-

mors, omdat reeds bestaande infrastruktuur nie onder-

hou word nie.

Bedelaars by robotte verkondig een stryk deur dat hulle 

“No Work” en “No Pay” het. Die bestuurders van luukse 

viertrek-voertuie gaan soos altyd, nie oogkontak maak 

nie. Tehuise en instansie sal weereens tevergeefs wag vir 

toelae wat nie betyds of dalk glad nie, van die regering 

oorbetaal moet word.

Maar ons hou Kersfees. Ons eet en drink te veel. Ons lag 

vir lawwe grappe, en stuur oppervlakkige boodskappe 

aan. Ons vergeet waaroor Kersfees regtig gaan, en wie 

het nog tyd of lus om dit vir ons kinders te leer?

Regerings stort in duie, oorloë woed, mense moor me-

kaar uit, die wêreld is in totale chaos. Maar dis Kersfees 

en ons vier fees! Ons ontwikkel nou skielik darem ’n 

gewete, en sien meteens die nood en behoefte om ons 

raak. Daar was egter nog altyd, en so sal dit bly, ar-

moede en hartseer want ons leef in ’n gebroke wêreld.

Dis Kersseisoen, dus stop ek ’n R5 in die karwag se hand. 

Die kelner by die restaurant ontvang ’n skamele fooitjie 

na my peperduur uiteet. Die man wat my volgelaaide 

trollie na my voertuig stoot, kry R2 kleingeld nadat ek 

ergerlik rondgekrabbel het in my beursie. O ja, daar is 

nog my getroue huishulp. Ek gaan vir haar my klere gee 

wat al jare lank ongedra in my kas hang. ’n Bonussie 

dalk? Is jy laf! Weet jy hoe hoog is ons Kersuitgawes? Het 

jy gesien wat is die prys van kalkoen en vrugtekoek nou?

Ja, daar is ten spyte van negatiwiteit en mismoedigheid 

nog goeie mense. Dienaars met ’n jammer, omgee-harte. 

Mense wat nie net kyk nie, maar síén en dóén en ’n 

verskil maak. Mense wat verwaarloosde diere versorg, 

sopkombuise stig en na ouerlose kinders omsien. Mense 

wat dien soos wat Jesus Christus vir ons in Johannes 13 

met die voetwassing die voorbeeld gestel het.

Kersfees is vir ons almal ’n goeie tyd om klarigheid te 

kry. Helderheid en besinning oor die jaar wat verby is. 

Soveel redes tot lofprysing en dankbaarheid. Dit het 

gereën in die Wes-Kaap en ander streke wat jare lank 

onder droogte gebuk gegaan het. Vaal dorre veld is nou 

’n groen lushof. Damme wat feitlik leeg was, het kosbare 

water gekry. Riviere vloei en watervalle bruis. Die Here 

hét voorsien. 

In ons persoonlike lewens het sommige dalk ’n geliefde 

verloor? Die wonderlike nuus gekry dat ’n eerste kleinkind 

op pad is? Finansiële voorspoed of teëspoed beleef? 

Goeie gesondheid geniet of fisieke uitdagings moes 

trotseer?

As ek terugkyk op 2018, en klarigheid kry, sien ek God 

was daar, saam met my elke tree van die pad. Ons weet 

Jesus het meer as 2000 jaar gelede vir ons geleef, ge-

sterf en weer opgestaan sodat ons die ewige lewe kan 

hê. Sodat ek Hom kan vereer deur in sy voetspore van 

diensbaarheid te loop en  ’n ware dienaar vir my mede-

mens te wees, hier en nou, maar ook elke dag van 2019. 

Of dit nou Kersfees is of nie.
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Inklose
briewe

Deur Jaai du Plessis

“Julle is duidelik ‘n brief van 
Christus wat deur ons diens 

opgestel is, geskryf, nie met ink 
nie, maar met die Gees van die 
lewende God; nie op kliptafels 

nie, maar op die tafels van 
menseharte” (2 Kor. 3:3).
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Wat ‘n reuse verantwoordelikheid is dit nie! Christus
het as Dienaar van God die prys vir ons sondes kom 
opbetaal en vanweë sy laaste opdrag met sy hemel-
vaart (Matt. 28:19-20) en uit dankbaarheid is ons nou 
sy dienaars om dié blye boodskap verder te versprei. 
Maar durf ek dit probeer wees? Wat as ek nie goed 
genoeg is daarvoor nie? 

As ’n mens terugdeins vir hierdie verantwoordelike 
dienswerk hoef jy jou maar net weer te wend tot 
die Bybel waar Paulus skryf: “Nie dat ons uit onsself 
bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom 
nie – nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het 
ons bekwaam gemaak om bedienaars van ‘n nuwe 
verbond te wees...” (2 Kor. 3:5-6).

Ons leef ons diens orals uit waar ons kontak het met 
ander mense. In die huisgesin is die ma dikwels die 
eerste skakel wat jong kinders met Christus het. Sy stel 
hulle bekend aan Christus en hoe Hy as Dienaar van 
God ons vrygekoop het. Sy skryf die evangelie deur 
haar diens op die kind se hart en lê die fondament van 
die kind se geloof. Die ma is die Dienaar se dienaar 
wat sy volgende dienaars grootmaak.

Ons kinders wat in Christelike huise opgroei word groot 
en leef voort as lewende getuies van ons dienswerk. 
Maar geen mens, geen dienaar, mag die eie ek op 
die skouer klop as iemand glo en/of tot bekering kom 
nie, want dit is net deur die werk van die Heilige Gees 
moontlik. Ons geloof is die gevolg van God se werk in 
ons. Hy plant sy Gees in ons en waarborg daardeur dat 
Hy in ons bly (Die Bybel in Praktyk, p.1789). Dit is dus, 
alles in ag genome, Hý wat aan die werk is. Ons moet 
net ‘n oop kanaal wees: ‘n kanaal waardeur God se 
liefde na ons gesin  – en na almal met wie ons te doen 
kry – vloei. 

Die feit dat dit eintlik Hy is wat aan die werk is, laat 
my dink aan ‘n WhattsApp-boodskap van ene Brenda 
wat lui: “Ons probeer soms ‘n groot boom skuif terwyl 
God net wil hê ons moet ‘n saadjie plant”. Doen wat jy 
kan en God sal doen wat jy nie kan doen nie. Ontspan: 
jy, Christen-vrou, hoef maar net jý te wees. Ons moet 
uitleef en aangee wat Christus ingesit het. Om ‘n verskil 
in iemand se lewe te maak hoef jy nie ryk, mooi óf per-
fek te wees nie. Jy hoef net om te gee. Die grootste 
geskenk wat jy vir iemand kan gee is liefde en omgee.

Die gelowige vrou, verhoudingsmens, is byna die hele 
tyd in kontak met mense en dit is nie altyd prakties om 

woorde te gebruik wanneer jy jou diensbriewe skrywe 
nie. Jou blote menswees as Christen-vrou skryf wyer en 
verder op menseharte as wat jy jou ooit sal kan indink.

In ‘n vertelling wat glo op die waarheid gebaseer is 
het ‘n gelowige vrou in ‘n fabriek waar produkte in 
vrieskamers bevries is, gewerk. Eendag toe haar skof 
verby is het sy gou gaan kyk of alles in die vrieskamers 
reg is. Op die een of ander duistere manier het ‘n 
vrieskamer se deur agter haar toegegaan, en dit kon 
nie van binne af oopgemaak word nie. Sy het geskree, 
maar met die dik geïsoleerde mure het niemand haar 
gehoor nie.

Sy het probeer om aan te hou beweeg om ‘n bietjie 
hitte te genereer maar het gou besef sy sou dit nie lank 
genoeg kan volhou nie. Na vyf ure in die vrieskamer 
het sy maar aanvaar dat hulle haar kliphard gevriesde 
lyk die volgende dag sou ontdek. Oomblikke voordat 
sy haar bewussyn finaal sou verloor het sy bewus 
geraak daarvan dat die deur oopgaan. Iemand het 
haar uitgesleep en ‘n vaagweg bekende stem het die 
nooddienste gebel. Dit was die hekwag.

Sy het hom later gevra hoe dit gebeur het. Hy werk 
by die buitenste hek en sy het hom nog nooit binne 
in die gebou gesien nie. Hy sê toe vir haar dat van 
die meer as honderd mense wat daar werk en elke 
dag by die hek by hom verbygaan sy die enigste een 
is wat hom groet. Vir al die ander is hy deursigtig en 
net so onbeduidend soos die opslaantafel onder die 
afdakkie by die hek. Daarteenoor laat sy hom altyd 
soos ‘n mens voel omdat sy elke keer oogkontak maak 
wanneer sy soggens “Hello” sê, en weer saans wanneer 
sy ”Bye, see you tomorrow” sê.  Hy sien elke dag uit na 
haar “Hi” en “Bye” omdat dit hom daaraan herinner 
hy is ook “iemand”. Hy het al oorweeg om te probeer 
uitvind wat dit is wat haar so anders maak as die 
ander mense. Hy was die hele dag by die hek en toe 
selfs die laatste skof se mense uit is het hy besef sy is 
nie uit nie. Hy het gaan kyk wat gaan aan dat sy so 
laat werk en of sy oukei is. 

Mense sal glad nie altyd onthou wat jy vir hule gesê 
het nie. Hulle sal ook nie noodwendig altyd onthou 
wat jy vir hulle gedoen het nie. Maar hulle sál vir altyd 
onthou hoe jy hulle laat voel het.

Mag 2019 vir ons elkeen ‘n jaar wees waarin ons met 
vrymoedigheid dien deur die Evangelie inkloos op 
menseharte te skryf – met óf sonder woorde. 


