
Die Poortpos en meer . . . . 
 

       Afsonderingstyd is ver-kyk-tyd! 
 
 
 
Liewe suster, broer, jongmens, Dopperduimpie en Dopper-Tjopper 
 
'n Vreugde om met jou te kan gesels!  In dae wat dit blyk almal 'n bietjie "rustiger" raak 
omdat ons deur die Here se leiding lewensdinge in "konteks" kan sien.  Bybelteks en 
konteks.  So ook lewensteks en lewenskonteks. 
 
 

 EK DINK AAN JOU! 
 
 

 Seën in die veilige en stil omgewing van jou huisadres op hierdie ou aarde. 
 
 
 
Dankie: 
 Dat jy 'n gehoorsame R.S.A. landsburger is. 
 Dat jy 'n gehoorsame burger van God se Koninkryk is. 
 Dat jy stil-kalm in die voorsienigheid van die lewende Here glo én daarvan getuig. 
 
 
MAG EK VRA? 
 

 Struktureer jou dae van afsondering.  Bestuur die ure van alleenwees.  Soos 'n kollega 
tereg sê:  
 

"Doen die dinge wat jy al solank al uitstel.  Jy sal ontdek dat die 21 dae dalk te 
min kan wees." 

 

 Kry beheer oor wie jy is, hoe jy oor jouself dink.  Ontdek jouself as beelddraer van 
God. 
 

 Heilig jou alleenheid.  Geniet dié oomblikke. 
EN (as ek mag) 

 

 Versigtig vir alles wat op sosiale media jou in die dae oorstroom.  Veral boodskappe 
van godsdienstige aard.  Baie is kosbaar en opbouend.  Ander is egter ontstellend 



waarvan die berig oor Jesaja 26:20 vir my skokkend was.  Hou die basiese vir nederig-
korrekte Skrifverklaring in gedagte: 
 

 Die Bybel is sy eie verklaarder. 
 Skrif met Skrif vergelyking. 
 Lees tekste in konteks. 

 
 

 

Skrifoordenking 
 
Lees die volgende Skrifgedeelte:  Job 16 
Fokus op veral:  Job 16:12a 
 
Die boek Job en die man Job waarvan o.a. in Job 1:8 deur die Here gesê word. 
 

"Job se gelyke kry jy nie op aarde nie:  hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy 
die kwaad." 

 
En tog sê Job: 

"Ek het rustig gelewe, 
  toe versteur God my rus . . . ." 

 
HOE WERK DIT? 

 
Omdat God soewerein is!  En daarom is Sy raadsplan nie ontdaan van die tragiese die 
traumatiese of selfs die onverstaanbare nie.  Die Heilige Gees openbaar hoedat Job 
die dwaasheid van die mens begryp wat aan die hand van 'n skema van goed, kwaad 
beloning en straf, kritiek lewer op God se leiding oor sy lewe en die lewe van 
ander. 
 
Hou in gedagte:  Omdat God soewerein is, is Hy nie verplig om Homself aan ons te 
verduidelik nie.  (Vergelyk Spreuke 25:2, Jesaja 45:15, Deuteronomeum 29:29, Prediker 
11:5, Jesaja 55:8,9.)  Die Skrif sê duidelik dat ons nie die vermoë het om God se 
onbegrensde gedagtes of manier waarop Hy in ons lewe ingryp, te verstaan nie.   
(1 Korintiërs 2:16) 
 
Vir vandag en wat ons beleef?  Ek wil "inperkingstyd" of "grendeltyd" vervang met: 
 

"VERLIESTYE" 
 
En wil ek, n.a.v. Job 16:12a spesifiek së: 
 Verliestye is soos die lewe. 
 Dit gebéúr. 
 Verliesktye is nie te verklaar met sonde en straf en wraak en menslike denkskema's 

nie.  Want God is soewerein. 
 



Moenie vergeet nie!! 
Christus was 'n Man wat verliese geken het.  Hy het sy Koningskap prysgegee vir 'n 
eenvoudige krip-bestaan.  En in Getsemane . . . het Hy gevangenskap bo vryheid gekies en 
uiteindelik die lewe vir die dood verruil . . . .  Verliestye . . .  Tog was dit juis hierdie 
verliese wat aan ons die léwe saam met Hom gegee het. 
 
En Job sê: 
 

"Ek het rustig gelewe, toe versteur God my rus . . ." 
 
En sal jy dan nie sê nie: 
 

"Ek het rustig gelewe. 
  Toe versteur nie Covid-19 my rus nie, maar toe versteur God my rus . . ." 

 
Die verliestyd van Maart/April 2020 . . .  in die hande van die soewereine God.  Hou 
daarom in die wintertyd van jou lewe (verliestyd) altyd die Here se blinkblaar-somer 
voor oë.  (Job 42:10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanapoort se "dinge": 
 
 Loof die Here: 

 Ek is nie bewus van een Montanapoorter wat siek is a.g.v. Covid-19 nie. 
 Vir die soewereine Here wat doen soos Hy wil. 
 Vir soveel weelde (lopende water, elektriese krag, kos in koskaste) ondanks die 

Maart/April 2020 verliestyd. 
 Vir goeie staatsmanskap van die RSA president! 

 
 Siekmense:  (waarvan ons bewus is) 

Marie Kruger,  Rina Venter,  Alexz Haages,  Sarie Malan,  Francis van Zyl,  Maria 
Aucamp.  (Almal in sorgsentra van Aftree Oorde.) 

 
 Ons dink aan: 

Alle nooddienswerkers! 
 



 
Ons webwerf: 
www.montanapoort.co.za 
Gaan na COVID-19 op die dekblad.  
 
 
Katkisasielesse:  (Oproep aan ouers) 
Skole sou op 31 Maart 2020 heropen het.  Sal julle die katkisasielesse ten tye van die 
Noodtoestand met jou kind/kinders behandel? 
 

 Voorskools-Gr. 7: Les 8,9 
 Gr. 8-10: Kategismus - Sondae 6-9 
 Belydenisklas: Gesonde Leer.  Hoofstuk 4-6 
 
 

KYK VERBY DIE HORISON! 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


