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Die groot 'swop'! 

 
Joh_1:29  Die volgende dag sien Johannes Je-

sus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam 

van God wat die sonde van die wêreld weg-

neem! 
  
In Deut 15:21 word die spesifikasies gegee vd 

lam wat as sondoffer in die plek vd oortreder of 

sondaar geoffer moes word.  Die lam moes in 

goeie toestand, gesond, sonder siektes of ge-

breke wees.  Wanneer iemand gesondig het, het 

hy so 'n lam wat aan die voorskrifte voldoen 

het, na die priester geneem.  Daar het hy sy 

hand op die lam se kop geplaas en sy sonde 

bely.  Die simboliek was duidelik.  Die sondaar 

se oortredings is op die lam oorgedra en die lam 

is keelaf gesny.  So dra die lam die skuld en 

straf in die plek van die sondaar.   Die lam het 

na Jesus Christus vooruit gewys. (Jes  53:7) 
Die simboliek was hiermee nie afgehandel 

nie.  Die sondaar se sonde het nie net oorgegaan 

na die lam nie!  Die eienskappe van die lam is 

oorgedra op die sondaar.  

 Eerstens, die onskuld van die lam het oor-

gegaan na die oortreder en 'n eienskap van die 

sondaar geword.  Hy was maw sedert die dood 

van die sondelose lam, onskuldig en verlos van 
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alle sonde......soos die lam!  1Pe 1:18, 19:  "Omdat julle weet dat 

julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle 

ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur 

die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en 

vlekkeloos..." 

 
Tweedens, nie net ons sonde maar ook ons lyding, siekte en on-

gesteldhede het op die Lam oorgegaan.   Tydens Jesus se genesings 

in Mat 8:16-17 en met die genesing van Petrus se skoonmoeder, 

word Jes 53:4-5 aangehaal om dit te staaf: 

  

"Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—

dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, 

deur God geslaan en verdruk was.... en deur sy wonde het daar vir 

ons genesing gekom." (Jes 53:4, 5) 

 
Daarom mag ons met vrymoedigheid na Sy troon van genade gaan en 

vir genesing vra. Oor sonde het ons die belofte dat waar daar berou 

en bekering en 'n breuk met die sonde is, sonde ALTYD vergewe 

word.   Hy "wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die 

waarheid kom." (1 Tim 2:4) 

 

 

Skade gely deur sikloon 

 
Tydens die Tropiese sikloon wat in Februarie die Oos-kus van Afrika 

getref het is ons tent, wat maar 3 jaar oud is, aan flarde geruk. Tent-

penne en pale is gebuig en die seil is dwarsdeur versterkte materiaal-

voerings en bande geskeur.  Tot op hede is die tent nie herstel nie 

aangesien daar nie fondse is nie. Die herstelkoste beloop R26 000. 
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Tragedie te midde van feesvieringe 

 
Douglas Sibea, een van ons Evangeliste is op die 6de Julie getroud. 

Die feestelikheid en vreugde wat met ’n huweliksplegtigheid gepaard 

gaan was egter gedemp deur die tragiese dood van sy broer, wat die 

vorige aand in ’n ongeluk gesterf het. Hy was ’n belowende jongman 

wat verlede jaar graad gevang het. 

 Die MET werkerskorps is ook getraumatiseer en worstel uit die aard 

van die saak met baie vrae. Ons vra u voorbidding vir elkeen wat direk 

of indirek deur hierdie tragedie geraak is. Ons vertrou dat die Here uit 

hierdie tragedie Sy doel sal bereik. 

 

 Nuus uit die MET Kantoor 

 
Met verwondering kyk ons terug na die Here se getrouheid en 

voorsiening oor die afgelope paar maande. Ons kon elke maand die 

salarisse en rekeninge asook ander onvoorsiene uitgawes betaal. Ons 

wil vir elkeen, wat in gehoorsaamheid finansieel bydra, soos die Here 

op hul hart lê, bedank vir hul getrouheid.  

 

Nuus uit die Atteljee 

 
Ons het weereens besef dat die multi media bediening waarlik deur 

die Here gebruik word om siele te bereik, wat ons andersins nooit sou 

bereik het nie. 

In die Porterville distrik is daar ’n Ou Omie wat met ’n reeks 

boodskappe op DVD’s na mense gaan om dit  vir hulle te speel. Hy 

het getuig hoe daar al mense tot bekering gekom het a.g.v. die 

boodskappe. 
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’n Pensioenaris van Addellaid in die Oos-Kaap het ’n geruime tyd 

terug ’n paar Xhosa stelle van die Oggend Godsdiens reeks aange-

koop. ’n Paar weke gelede het hy met ons weer kontak gemaak en 

vertel dat die boere onder wie die boodskappe versprei is dit  getrou 

vir hul werkers speel, en dat hulle opgewonde is oor die uitwerking 

daarvan op hul arbeiders. Daar word beplan om die boodskappe ook 

onder die boere in Lusikisiki te versprei. Die pensioenaris wil nou 

boodskappe ook in ander tale aankoop. Ons begin eersdaags met ’n 

nuwe reeks boodskappe in Afrikaans, wat op DVD opgeneem gaan 

word. 

 

Wes-Kaap 

 
Aan die begin van die jaar het Sophia Lewies klaargemaak by MET. 

Op die stadium bestaan die span net uit myself en Maryna. Hoewel 

ons die mas opkom is dit ’n uitdaging. Ons vertrou dat die Here vir 

ons bekwame werkers sal stuur. 

 

My verbasing was groot toe ek  ’n wel opgevoede kleurling (32) 

bearbei. Hierdie jongman het geen kennis van die Bybel nie en het 

nog nooit van die hemel of die hel gehoor nie. Aanvanklik het ek 

gedink hy trek my been, maar hy was ernstig en het vir my gesê dat 

hy totaal onkundig is omtrent geestelike dinge. Met groot belangstel-

ling het hy na die Evangelie geluister. Ek het vir hom ’n boodskap op 

DVD gegee en  ’n afspraak met hom gemaak om die inhoud daarvan 

te bespreek. 

 Die Groot Nood en Behoefte onder lekepredikers en 

christene in die kleurling gemeenskap. 
 

Onder die gelowiges in die bruin gemeenskap is daar ’n nypende te-

kort aan gesonde Bybelse lering.   
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Met die uitsondering van die VGK is die onderskeie kerke of groepe  

se voorgangers nie een opgelei om die Woord te bedien nie. Die 

meeste van die boodskappe is gebaseer op allegoriese of vergeeste-

likte prediking. Daar is maar min boodskappe wat getrou is aan die 

teks en wat die teks binne sy konteks verduidelik. Ek kan soos Paulus 

sê toe hy na Israel verwys het; ”hulle het ’n ywer vir God, maar son-

der kennis”.  Spr 19:2 sê  “selfs ywer  sonder kennis is nie goed 

nie”...... Nie alleen is dit nie goed nie, dit is ook skadelik vir die kerk. 

Hos 4:6  My volk gaan te gronde (kwyn weg) weens gebrek aan ken-

nis.... Dit sien ons letterlik so vêr as wat ons tussen die gelowiges 

beweeg. 

Vir die rede het ons begin  met Bybelstudie sessies onder ’n groepie 

gelowiges. Vanuit die staanspoor kon ons sien dat hulle elke oomblik 

geniet  en  was hulle verbaas om die ryk en gelaaide inhoud van die 

skrif te ontdek.  Dit het ons laat besef dat daar nie net ’n NOOD is aan 

gesonde Bybelstudie nie, maar ook ’n BEHOEFTE. 

Ons het van Presept Ministries te hore gekom wat opleiding bied oor 

hoe om die Bybel “binne konteks” te verstaan. Wanneer die geleen-

theid daar is sal ons gaan vir opleiding om hul materiaal te gebruik en 

aan te bied.  

Bid asb. vir hierdie Bybelstudie inisiatief. 
 

 

OPVOLG 

 

Ons is dankbaar dat ons kan getuig van die standvastigheid van die 

bekeerlinge wat oor die jare in die distrik tot bekering gekom het. Met 

sommige bekeerlinge stap ons nou al ’n 8 jaar pad. Vandag kan ons 

die vrug van dissipelskap in hulle lewe sien. 
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KwaZulu-Natal 
  

Junie Jeug Konferensie 

Dit was ’n reuse- sukses en bygewoon deur baie jongmense. Die 

Tema was, “Om perfek voor God te staan”. Die jeug is geraak 

deur die insig wat hulle gekry het en het opnuut ’n oorgawe aan 

die Here gemaak en hul daartoe verbind om in heiligheid voor die 

Here te wandel. Ons het jongmense geïdentifiseer wat ons graag 

na ’n Bybelskool  wil stuur vir formele Bybelonderrig. Bid asb. 

saam met ons vir die nodige fondse. 
 

Paulpietersburg veldtog 

Die veldtog was besonder goed bygewoon. Boere in die distrik 

het ook mildelik bygedra met diesel en ander behoeftes. Na die 

veldtog was die belangstelling in die opvolg oorweldigend soveel 

so dat die plaaslike gemeente wat ons uitgenooi het se kerk te 

klein was om almal te akkommodeer. Ons het die tent vir die 

volle duur van die opvolg aksie gebruik. 
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Hierdie sangoma het baie demoniese probleme gehad. Hy was ’n lid en 

profeet van die Zioniste kerk. Die Here het hom gered en verlos van sy 

demoniese probleme. Vir twee maande het hy saam met ons veldtog 

gehou en kon ons in daardie tyd nog meer in sy lewe belê. 

 

 

 

 

 

 

 

Die jongman het ’n buitengewone seksueel wellustige lewe gelei. 

Nadat ons hom d.m.v. die hartkaart bedien het, het hy sy saak met die 

Here reggemaak. 
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 Gebedsversoeke 

 
Ons benodig nog ’n klein trokkie vir die vervoer van die toerusting. 

 

Ons het ook dringend fondse nodig vir die herstel van ons nuwe tent. 

 

Bid vir arbeiders wat betrokke kan raak by die werk in die Wes-

Kaap. 

 

Bid vir jong trustees wat betrokke sal raak. 

 

Daar is twee belowende jongmanne wat graag Bybelkollege toe wil 

gaan. Hulle vertrou die Here vir die nodige fondse. 

Groete! 

Nico, die Trustees en al die werkers. 


