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Jou woorde is ’n uitdrukking van wie jy is. Dit openbaar jou identiteit. God se eerste woorde in
die Bybel is woorde van hoop: Laat daar lig wees! Honderde jare later eggo hierdie woorde in
die goeie nuus volgens Johannes: In die begin was die Woord … in Hom was daar lewe, en dié
lewe was die lig vir die mense. En vandag, eeue later, in 2020, hoor ons hierdie kosbare Woord
weer eens in Afrikaans: Die Bybel 2020-vertaling.
Die jaar 2020, die Jaar van die Bybel, was ’n chaotiese en selfs donker jaar vir baie van ons. Maar ons
kan dit afsluit met ’n boodskap van hoop – ’n nuwe vertaling van die Bybel in ons moedertaal.
In 1878 vertaal CP Hoogenhout en ’n paar vriende die Evangelie volgens Markus. Hierdie vertaling is
nooit gepubliseer nie, maar het in manuskripvorm behoue gebly. Dit is die eerste werklike vertaling van
’n Bybelboek in Afrikaans.
Die eerste Afrikaanse Bybel, vertaal deur dr JD du Toit (Totius), prof EE van Rooyen, prof JD Kestell,
dr HCM Fourie en prof BB Keet, is in 1933 gepubliseer. Op 29 Mei 1933 seil die Carnarvon Castle
Tafelbaai binne met die eerste besending van 10 000 eksemplare van die Afrikaanse Bybel aan boord.
En 20 jaar later, in 1953, verskyn die hersiene uitgawe van die Bybel in Afrikaans.
Die volledige Braillebybel in Afrikaans verskyn in 1941. Dit is slegs die vierde Braillebybel in die wêreld.
In 1983 word ’n nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans gepubliseer. Dit kan as ’n betekenisgeoriënteerde vertaling beskryf word.
’n Afrikaanse Bybel wat spesiaal vir Dowes vertaal is, Die Bybel vir Dowes, word in 2007 bekendgestel.
Die naam word in 2008 verander na Die Bybel vir Almal.
’n Bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling volgens die sogenaamde direkte vertaalmetode
word eerskomende Sondag, 29 November 2020, bekendgestel en sal as Die Bybel 2020-vertaling
bekendstaan.
Medewekers aan die Bybel 2020-vertaling vanuit die NHKA: Prof JH Barkhuizen, prof APB Breytenbach,
dr EM Cornelius, dr SM de Beer, prof A Kruger, dr C le Roux, dr GC Lindeque, prof JP Oberholzer,
ds MJ Slabbert, mnr CP van der Walt, dr P van Staden en dr WC van Wyk (jr). Nie alle medewerkers
kon tot aan die einde van die proses saamwerk nie. Die inkorting van die proses het meegebring dat
sommige medewerkers wat wel gewillig was om saam te werk, nie enduit deel van die proses kon bly
nie.
Die NHKA het met dankbaarheid kennis geneem van die groot bydrae wat veral persone soos proff
APB Breytenbach en JH Barkhuizen gelewer het ten opsigte van die vertaling van die Bybel 2020.
Die Kerk is die Here dankbaar vir sulke mense met die besondere gawes om hierdie belangrike maar
ingewikkelde taak te kan verrig. Ons glo dat hierdie vertaling van die Bybel waarskynlik vir dekades
lank die standaardteks van die Bybel onder Afrikaanssprekendes gaan wees en dat dit nog ’n groot
invloed gaan hê op die geloofsvorming van toekomstige geslagte.
Die bekendstelling van die Bybel 2020-vertaling val saam met vanjaar se eerste Adventsondag. Dit is
die begin van ’n nuwe liturgiese jaar. Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon! Ons vier
met dankbaarheid die boodskap dat God telkens weer na ons toe kom en ’n nuwe begin met ons maak.
Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer.
Dr Gerhard Lindeque
Bybelgenootskap van Suid-Afrika
*** Volgende week (3 Desember) verskyn die laaste uitgawe van Blitspos vir 2020. Die eerste
uitgawe van 2021 verskyn op Donderdag 14 Januarie.

Lief en leed
• Ds EP (Eddie) Vosloo (emeritus) is Dinsdagoggend 24 November oorlede in die ouderdom
van 92 jaar. Hy en sy vrou, Annatjie, sou binne dae 68 jaar getroud gewees het. Ons innige
simpatie gaan aan sy familie met hul groot verlies. Ds Vosloo het gedien in gemeentes
Bergsig, die Tsumeb-kombinasie, Randpoort en Orkney-Oos, en het geëmeriteer in 1993.
Die roudiens vind plaas vanuit Gemeente Brakpan-Harmonie op Vrydag 27 November om
11:00, en word gelei deur ds Hannes Jansen van Rensburg.
• Die volgende predikante verjaar tot 4 Desember, en word hartlik geluk gewens:
Ds Eddie Vosloo

○
○
○
○
○
○

Vrydag 27 November:		
Ds MA (Michael) Müller (28) (Klerksdorp-Wilkoppies)
Saterdag 28 November:
Dr BJ (Barry) van Wyk (74) (emeritus/Waterberg/		
		
Zoutpansberg/Rust der Winter) en 				
		
ds SH (Fanie) Willers (34) (beroepafwagtend)
Maandag 30 November:
Ds JF (Jan) Wilson (65) (emeritus)
Dinsdag 1 Desember:		
Prof Y (Yolanda) Dreyer (64) (dosent/			
		
Nederlandssprekende Gemeente) en 			
		
ds AS (At) van den Berg (80) (emeritus)
Woensdag 2 Desember:
Ds JPJ (Kalla) Fourie (72) (emeritus)
Donderdag 3 Desember:
Dr SM (Sanrie) de Beer (51) (Philadelphia/			
		Bybelgenootskap)

Gemeentes en bediening
• Prop L (Lynette) Lötter (beroepafwagtend) het ’n beroep ontvang na Montana (deeltyds).
• Ds PF (Frikkie) Viljoen (emeritus) het ’n beroep na sy gemeente, Centurion-Oos, ontvang
en aanvaar.
• Gemeente Volksrust se nuwe e-posadres is volksrust@nhk.co.za.
• Gemeente Swellendam se nuwe e-posadres is nhkswellendam@gmail.com.
Prop Lynette Lötter

Ds Frikkie Viljoen

• Dit is die Jaar van die Bybel! Ons hou Bybelvasvra soos nog nooit tevore nie! Vir die
eerste maal in die geskiedenis van die Konteks Bybelvasvra word die nasionale Vasvra
hierdie jaar elektronies aangebied deur van Google Forms gebruik te maak. Deelnemende
spanne het geleentheid om van 28 November 2020 om 08:00 tot 29 November 2020 om
18:00 aan die Bybelvasvra deel te neem deur die skakel te volg wat die naweek beskikbaar
sal wees. Daar sal ook, saam met die Vasvra, ’n Bybel-Olimpiade aangebied word op
dieselfde platform. (Die volledige bestek van die Vasvra kan van ds Quinten Schimper
aangevra word by quinten.schimper@gmail.com.) Gemeentes word aangemoedig om
te registreer vir deelname aan die Bybelvasvra deur die volgende skakel te volg: https://
forms.gle/jGZgytsmxjm6Eovv5 . Registrasie vir die Bybel-Olimpiade is egter nie nodig
nie – almal kan daaraan deelneem!
Die skakel na die landwye Bybelvasvra en Bybel-Olimpiade sal op die Bybelvasvra se
Facebook-bladsy beskikbaar wees en per e-pos aan alle deelnemende spanne gestuur
word. Die skakel na die Facebook-bladsy is:
https://www.facebook.com/groups/137500729598040
Die uitslae van die nasionale Bybelvasvra sal na afloop van die Vasvra in Blitspos
gekommunikeer word. Vir enige verdere navrae, skakel ds Quinten Schimper by 076 687
7410.

Ds Quinten Schimper

• Gemeente Weltevreden in die ring van Roodepoort beskik oor ’n vakante werkruimte vir
’n voltydse predikant vanaf 1 Maart 2021. Die traktement en ander voordele geld volgens
die aanbevole skale van die Kerk. Aangesien die gemeente in ’n jong predikant wil belê,
sal voorkeur verleen word aan predikante met tien jaar of minder diens. Predikante wat
belangstel om na die gemeente beroep te word en graag ’n diens in die gemeente (teen
billike vergoeding) wil lei voor 1 Maart, kan ’n e-pos stuur aan sowel die skriba, oudl Danie
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Jansen van Rensburg, by dokdanie@vrnet.co.za, as die viseskriba, oudl Nelius Tolmay, by
neliust@me.com. Predikante wat belangstel om vir die beroep na die gemeente oorweeg
te word maar nie in staat is om ’n diens voor 1 Maart in die gemeente te lei nie, of vir wie
daar nie ’n preekgeleentheid voor 1 Maart gebied kon word nie, kan ’n verkorte CV stuur
na dieselfde adresse. Die kerkraad wil graag die beroep van ’n volgende predikant voor 31
Maart 2021 afhandel.
• Vakante werkruimte vir die samewerkende kerke in Harare. Die NHKA en die NGK in
Harare funksioneer sedert 2019 as een gemeente. Dit is ’n tipies stedelike gemeente en
bestaan hoofsaaklik uit ouer persone. Daar is ook lidmate wat buite die stedelike gebied
woon. Die vastetermynpos vir drie jaar kan met wedersydse instemming verleng word.
Aansoeke word ingewag van ’n tweetalige predikant wat gelegitimeer is in die Hervormde
Kerk of die NG Kerk (eredienste word om die beurt in Afrikaans en Engels gelei). Aangesien
die skoolopleiding in Zimbabwe geweldig duur is, moet predikante verkieslik nie skoolgaande
afhanklikes hê nie.
Die vergoedingspakket beloop ’n leefbare inkomste in Zimbabwe, plus gratis verblyf in ’n
gemeubeleerde pastorie (insluitende sekuriteit, telefoon, data, water, ligte en ’n bediende)
en gratis gebruik van ’n gemeentevoertuig.
Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV met vermelding van die
kontakbesonderhede van twee referente, en moet gestuur word aan njssteenekamp@
gmail.com. Vir meer inligting, kontak die konsulent van die Hervormde Kerk, ds Nicolaas
Steenekamp, by 073 279 3315 (RSA); of NHKA oudl Rinus Grau by +263 71 261 1536; of
NGK oudl Deon Theron by +263 77 224 6233.
• Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir twee nagte kry vir die
gratis preek. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gesin. Kontak
mev Johanna Pieterse by nhkdullstroom@gmail.com / johannapieterse01@gmail.com
/ 072 116 3353.
• Preekgeleenthede. Teologiestudente met preekvergunning, predikante en dosente wat
gedurende Desember 2020 in die omgewing van Sabie en Witrivier vakansie hou, word
genooi om die volgende eredienste waar te neem:
○ Sondag 20 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
○ Vrydag 25 Desember 2020 (Kersdag): Witrivier 07:00 en Sabie 09:00
U sal vergoed word teen die tariewe soos vasgestel deur die Kerkkantoor. Kontak die
gemeente by ned.herv@telkomsa.net / 013 750 2259.
• Die Oudit- en Risikokomitee, ’n subkomitee van die Raad van Finansies, beskik oor ’n
benoemingspos vir ’n afgestudeerde geoktrooieerde rekenmeester (GR) wat bereid is
om vier keer per jaar vergaderings by te woon. Die vergaderings vind kwartaalliks virtueel
plaas, naamlik in Februarie, Mei, Julie en Oktober. Die Oudit- en Risikokomitee hou toesig
om te verseker dat aan die nakomingsvereistes van die Kerk voldoen word en dat risiko’s
wat binne die Kerk mag ontstaan, bestuur word. Vir meer inligting, kontak mnr Johan
Hattingh by johan@nhk.co.za of 012 322 8885 x3012.
• Vakature by NG Gemeente Tygerpoort: Kinderbediening. Hierdie gemeente wil jou help
om gesonde keuses uit te oefen en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep vir
jou geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap. Ons wil jou van God se
oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou
leer om te leef soos Jesus – nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo
dit is ’n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ’n diep verbintenis met God
en ’n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en verder
in die gemeenskap moet uitleef.
Die gemeente is op die uitkyk vir die regte persoon om deel te word van ons kinderbedieningspan. Ons besef elke individu is uniek en daarom wil ons jou nie in ’n posbeskrywing
vaspen nie. Ons soek ’n spanlid wat ten minste vir die volgende bedieningsaspekte
verantwoordelikheid kan neem:
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○
○
○

Die gemeente se kinderbediening (voorskool tot en met graad 6).
Kleuterkerk, junior groeigroepe en kindergeleenthede.
Innoverende projekte wat kinders help om geestelik te verdiep.

Die persoon moet ten minste –
○ teologies gemaklik in die gemeente kan inskakel; en
○ beskikbaar wees vir ’n minimum 12-uur-werkweek (meer werkure kan met ’n geskikte
kandidaat onderhandel word).
Kwalifikasie: ’n Toepaslike kwalifikasie in onderwys, kinderbediening, sielkunde,
maatskaplike werk of teologie. Vergoeding: Onderhandelbaar. Aansoeke: Stuur ’n verkorte
CV en ’n brief (maksimum A4-bladsy) waarin jy ons meer van jouself vertel na woord@
ngtyger.com voor 27 November 2020. Persone wat aansoek doen, moet beskikbaar
wees vir ’n persoonlike onderhoud en diens aanvaar binne die eerste kwartaal van 2021.
Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. Navrae: Kontak ds
Wouter van Wyk (leraar) by 012 809 0107 vir meer inligting.

Kerklike publikasies
• Gemeentes word versoek om die besonderhede te verskaf van enige emerituspredikante
en/of predikanteweduwees in hul geledere, sodat hul komplimentêre eksemplare van die
Almanak/Bybelse Dagboek saam met die res van die gemeente se bestelling versend kan
word. Stuur die besonderhede asseblief aan mev Sarie Roux by sentik@nhk.co.za.
• Die November/Desember 2020 Kersuitgawe van Die Christelike Vrou word ingelui met ’n
redaksionele artikel deur Mari-lizé Beukes wat die NHSV se pad aandui in Ligdraers op pad
na 2021. Ds Neels Marais vertel hoe die geboorte van Christus meer as 2 000 jaar gelede
die wêreld beïnvloed en verander het. Ds Hannelie Botha deel met ons die herlewing
van die tradisionele dorpsmarkte se glorieryke dae in die mooie Kaap, en ons sluit hierdie
uitgawe af met ’n artikel oor Gemeente Paarl se predikantsvrou, Carin Janse van Rensburg,
wat die nommer 1-plek beklee op die Suid-Afrikaanse tennisranglys vir vroue bo 60. Volg
die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/.
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’n Gedig
’n Boemelende Kersfees
hy’s down-’n-out
sonder kind of kraai
op die stoep van die Spar
slaap hy op ’n kartonboksbed,
snags kry hy die horries –
dit wemel van ligte
en spookstemme in die lug;
bedags stoot hy berge kruideniers
na Mercedes Audi BMW,
laai die kattebakke vol
vir ’n fooitjie in sy hand
wat gaan hy Kersdag doen?
“my vrou is dood
my kind word by sy oupa groot –
ek loop sommer rond
in die strate
en ek dank die Here
vir alles wat Hy doen
vir die wêreld
en vir my!”
Eveleen Castelyn
(Uit: Kubermens, 1999)

Studentesake
• Ouers en kerkrade word versoek om inligting aangaande skoolverlaters of ander
jongmense wat van voorneme is om volgende jaar na Bloemfontein te kom vir studies
of werk, aan Gemeente Bloemfontein deur te gee. Die kerkraad wil graag na die jongmense
van die platteland omsien en hulle geestelik versorg. Ons e-posadres is nhgbloem@gmail.
com.
• Studentebehuising by Gemeente Philadelphia. Veilige behuising is beskikbaar vir
studente in 2021 op die terrein van die gemeente in Pretoria. Dit is 200 m van die UPkampus en binne stapafstand van winkels en ander besighede. Kamers met gemeenskaplike
ablusie en kombuis sowel as enkelwoonstelle is beskikbaar. Kontak Elize Fourie by
nhkphiladelphia@gmail.com vir meer inligting.
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Allegaartjie
Ek het mense ontmoet met oë vol lig, maar wat niks in die woude, see of lug sien nie, niks
in die strate van stede nie, niks in boeke nie... Hulle het sonsopkomste en sonsondergange,
die kleure van veraf heuwels. Tog reis hulle deur hierdie wonderwêreld met ’n dooie uitdrukking in hul oë. (Helen Keller)

Toerusting
• Op Sondag 6 Desember om 13:00 word op Radio Kansel (DStv Radio Kanaal 882; AM
657; www.radiopulpit.co.za) ’n debat uitgesaai wat handel oor die onderwerp van aborsie.
Dr Tanya van Wyk (NHKA) en dr Isak Burger (AGS) het met mekaar in gesprek getree.

Barmhartigheid

Dr Tanya van Wyk

• NHSV beurse en lenings vir 2021. Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in
enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die
toekennings. Aansoekvorms kan hier afgelaai word. Studente wat reeds ’n beurs en lening
ontvang het, moet jaarliks aansoek doen. Die sluitingsdatum vir aansoeke is verleng tot
29 Januarie 2021.
• Machteld Postmus-behuisingskompleks vir bejaardes in Brooklyn, Pretoria, het ’n
tweeslaapkamer-woonregeenheid beskikbaar by Frans Boshoff vir R485 000. Kontak
mev Hannelie Fourie by 012 325 1857 x216 vir meer inligting.
• Louis Trichardt-behuisingskompleks vir bejaardes in Danville, Pretoria, bied
kamergeriewe met drie etes per dag teen R4 435 per maand. Vir meer inligting, kontak mev
Vicky Muller by 012 386 5310.
• Ons Tuis (Andries Marié Oosthuizen) in Parys het tans plek beskikbaar in die tehuise vir
versorging van verswakte bejaardes teen R9 760 per maand. ’n Volledige versorgingsfasiliteit
sluit in 24-uur-versorging, drie maaltye per dag en sekuriteit. Behuisingsfasiliteite teen
R5 990 per maand is ook beskikbaar op dieselfde perseel; dit sluit drie etes en weeklikse
wasgoed en skoonmaak van kamers in asook gratis deelname aan sosiale programme. Vir
meer besonderhede, skakel matrone Teresa Broodryk by 056 811 2185.
• Seniordal-aftreeoord
Kieserstraat 126, Rietondale
Enkelwoonstel te koop teen R510 000
Twee eenslaapkamerwoonstelle te koop teen R515 000
Een 1½ -slaapkamerwoonstel te koop teen R520 000
Een tweeslaapkamerwoonstel te koop teen R560 000
Een tweeslaapkamerwoonstel te huur teen R6 500 per maand
Navrae: Ansie by 012 329 4318 / 084 920 8723
Seniordalpta@gmail.com
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Betaalde advertensies in hierdie nuusbrief
Advertensies waarvan ’n private individu of instansie die begunstigde is, of waarin ’n
gemeente ’n projek prominent wil bekendstel, kan in hierdie nuusbrief geplaas word.
(Tekskennisgewings van gemeentes is gratis.) Indien ’n jpg-weergawe van die advertensie
voorsien word, moet dit 15,5 cm breed x 6,5 cm hoog wees, resolusie 1878 x 815
pixels, 150-300 dpi.
Stuur die voorgestelde teks van nie meer nie as 75 woorde met of sonder eenvoudige
grafika of ’n foto saam met die bewys van betaling aan mev Tessa Oppermann, per e-pos
na produksie@nhk.co.za. GEEN advertensie sal geplaas word sonder die betalingsbewys
nie.
Die teks en bewys van betaling moet mev Oppermann bereik teen 16:00 op die Maandag
voor die betrokke uitgawe se verskyning. Blitspos word normaalweg die Woensdagoggend
afgehandel en teen die middag op die webblad gelaai. Indien die plasing meer as een keer
moet geskied, moet aangedui word op watter datums dit moet verskyn, met betaling vooruit
vir al die beoogde plasings.
Die koste is R250 per plasing (BTW ingesluit). Die verskuldigde bedrag moet uitgemaak
word aan die Raad van Finansies, ABSA tjekrekening nommer 020-000-287, takkode 632005, verwysing: u naam + Blitspos. Neem kennis dat die redaksie in uitsonderlike
gevalle mag besluit om ’n advertensie nie te plaas nie en die adverteerder se geld
terug te betaal.

Gebed vir die week
Die water het oor my kop gespoel,
ek het gedink ek sal nie uitkom nie.
Here, ek het daar onder in die put
geskree en gevra U moet my help.
U het gehoor toe ek gebid het
en gesê het:
“U moenie u ore toehou
wanneer ek skree en vra
dat U my moet red nie!”
Die dag toe ek geskree het,
het U nader gekom en U het gesê:
“Jy moenie bang wees nie.”
Klaagliedere 3: 54-57
(Uit: Die Bybel vir Almal 2008)
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