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Tydlyn van die
Nuwe Testament
• Jesus se eerste bedieningsjaar •
0DDWV
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HVXVVHHHUVWHEHGLHQLQJV
MDDUEHJLQE\V\GRRS1RX
NDQ M\ YUD +RHNRP" +RH
NRPGLHGRRS"
$VRQV0DWWHXVOHHVVLHQRQV
GDW -RKDQQHV GLH 'RSHU E\ GLH
-RUGDDQULYLHU JHGRRS KHW +\
SUHHNHQVr³%HNHHUMXOOHZDQW
GLHNRQLQNU\NYDQ*RGKHWQDE\
JHNRP´
-RKDQQHV ZDV GLH SURIHHW ZDW
*RG JHVWXXU KHW RP GLH YRON
GLH NHUN JHUHHG WH PDDN YLU
GLH NRPV YDQ GLH ZDUH .RQLQJ
2PGDW KLHUGLH .RQLQJ QLH ¶Q
JHZRQH PHQV LV QLH PDDU GLH
9HUORVVHUJRG YRHJ K\ E\ ³%H
NHHU MXOOH´ 2QV VLHQ GDQ KRH
KXOOH JHZ\V KHW GDW KXOOH KXO
EHNHHU KXOOH EHO\ KXOOH VRQGH
'DDUQD ZRUG KXOOH JHGRRS DV
UHLQLJLQJVWHNHQ GDW KXOOH KXO
UHJPDDNYLUGLH.RQLQJ
'DQ VWDDQ -HVXV VNLHOLN YRRU
-RKDQQHV³'RRS0\´2QVNDQ
YHUVWDDQGDW-RKDQQHVZHLHURP
-HVXVWHGRRS+\LV*RG±+\
NDQHQKRHI+RPQLHWHEHNHHU
QLH+\KHWQLHVRQGHRPWHEHO\
QLH +\ LV GLH .RQLQJ ZDW *RG
JHVWXXUKHW
'DQZ\V-HVXVKRPRS¶QDQGHU
GRRS ± GLH UHLQLJLQJVWHNHQ
ZDDUYDQ 1XPHUL  SUDDW ± GDW
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SULHVWHUV YRRU KXOOH PHW KXOOH ZHUN DV SULHVWHUV EHJLQ PHW ZDWHU
EHVSULQNHO PRHV ZRUG 'DQ GRHQ -RKDQQHV GLW -HVXV NDQ V\ ZHUN
DV SULHVWHU EHJLQ ± PHW GLH DOOHUYHUVNULNOLNVWH RႇHU ZDW +\ XLWHLQGHOLN
JHEULQJKHWWRH+\+RPVHOIDDQGLHNUXLVYLURQVVRQGHVJHRႇHUKHW
 GDH ODQN ZRUG +\ GHXU GLH GXLZHO YHUVRHN 'LW PRHV YHUVNULNOLN
JHZHHVKHWRPHONHRRPEOLNYDQGLHGDJLQGLHRsYDQGLHGXLZHOYDV
WHN\NHQWHKRRUHQWHVLHQKRHK\SUREHHUNHHUGDW-HVXVRQVYHUORV
-HVXV HHW QLH JHGXUHQGH GLH  GDH QLH 'LH ODDVWH GULH YHUVRHNLQJV
ZRUGYLURQVRSJHWHNHQZDWVDPHYDWWHQGLVYDQGLHGDHVHDDQVODJ
-HVXVPDDNGLHUHJWHNHXVH±+\OXLVWHUQRRLWYLU6DWDQQLH
-HVXVVHHHUVWHZRRUGHYDQV\SUHHNLVGLHVHOIGHDVGLpYDQ-RKDQQHV
³%HNHHUMXOOHZDQWGLHNRQLQNU\NYDQ*RGKHWQDE\JHNRP´1RXPRHV
GLHYRONJHZHHWKHWGDW-HVXVGLHZDUH.RQLQJLV
'DGHOLNKHW-HVXVVHSUHGLNLQJHQZRQGHUZHUNHGLHDDQGDJJHNU\$V
0DULD +RP YUD RP E\ GLH EUXLORI Z\Q WH PDDN ZLO +\ GLW DDQYDQNOLN
QLH GRHQ QLH 'LH W\G LV QRJ QLH KHHOWHPDO UHJ QLH 7RJ GRHQ +\ GLW
'DGHOLNPRHVGLHYRONHQGLHPHQVHJHZHHWKHWKLHUGLHLVQLHVRPPHU
HQLJHPDQQLH6\ZRQGHUZHUNHLVGLHVHOIGHDVGLHSURIHWHYDQGLH2X
7HVWDPHQW
'DDURP YUD GLH YRON YLU GLH NHUNOHLHUV ³,V +\ GLH 0HVVLDV" ,V +\ GLH
9HUORVVHU"´0DDWVKXOOHKHWQLHPRRLJHZHHWZDWHQKRHRPWHDQWZRRUG
QLH+XOOHKHWJDDQOXLVWHUQD-HVXVZDW+\SUHHNHQZDW+\GRHQ%DLH
JRXKHWKXOOHEHJLQDJWHUNRPGDW+\QLH¶QJHZRQHPHQVLVZDWGLQN
+\LVGLH&KULVWXVQLH±HQYHUDOKHWKXOOHDJWHUJHNRPGDW+\HQ*RG¶Q
EDLHEHVRQGHUHEDQGKHW

“Messias” is die Hebreeuse woord vir “Christus”
wat ons in Afrikaans kan vertaal met “Gesalfde”.
Hierdie salwing het plaasgevind toe Jesus
gedoop is, waar almal getuie was dat die
Heilige Gees op Hom is en die Vader sê dat
Jesus sy Seun is.
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,Q-RKDQQHVOHHVRQVGDW-HVXVGDQRRNGLHHHUVWHNHHUQDGDW+\V\
EHGLHQLQJVZHUNEHJLQKHWGLH3DVJDLQ-HUXVDOHPE\JHZRRQKHW'LH
3DVJDZDWJHOHHUKHWGDW*RGKXOOHXLW(JLSWHXLWGLHSOHNYDQVODZHUQ\
JHOHLKHW'ULHMDDUODWHUVRX-HVXVGDQRRNW\GHQVGLH3DVJDJHNUXLVLJ
ZRUGRPRQVXLWGLHVODZHUQ\YDQGLHVRQGHWHOHL
1RJ¶QEHODQJULNHGLQJZDWJHEHXUKHWLQ-HVXVVHHHUVWHEHGLHQLQJVMDDU
LV1LNRGHPXVZDW+RPLQGLHQDJEHVRHNKHW1LNRGHPXVVrGXLGHOLN
GDW GLH NHUNOHLHUV ZHHW GDW -HVXV ¶Q OHHUPHHVWHU LV ZDW YDQ *RG DI
NRP -HVXV VH JHVSUHN PHW KRP Z\V GDQ GXLGHOLN GDW V\ SUHGLNLQJ
LQKRXGDWJHORRI¶QOHHIZ\VHLV¶Q/HHIZ\VHZDDUGLH+HLOLJH*HHVGLH
ZHGHUJHERRUWHLQGLHPHQVZHUN
-HVXV Vr RRN GDQ DDQ 1LNRGHPXV HHQ YDQ GLH %\EHOWHNVWH ZDW GLH
PHHVWH DDQJHKDDO ZRUG ³*RG KHW GLH ZrUHOG VR OLHIJHKDG GDW +\ V\
HQLJVWH6HXQJHJHHKHWVRGDWGLpZDWLQ+RPJORQLHYHUORUHVDOJDDQ
QLH PDDU GLH HZLJH OHZH VDO Kr´ 2QWKRX RQV PRHW DOW\G ¶Q WHNV LQ
NRQWHNVOHHV*HORRINRPYDQ*RG GLH+HLOLJH*HHV 2RN$VM\QLHJOR
QLHJDDQM\YHUORUH*HORRILVGXLGHOLNLQMRXOHHIZ\VH

Die Samaritane het gewoon net noord
van Judea en suid van Galilea. Tydens die
ballingskap sowat 700 jaar voor Jesus het
ander volke in Samaria kom woon en het
die Jode met hulle getrou. Toe die Jode uit
ballingskap teruggekeer het en die tempel
wou herbou, wou die Samaritane help. Hulle
glo mos ook in God! Maar die Jode wou nie,
omdat hulle nie rasegte Jode was nie. Hulle
keer dan vir ’n tyd lank die herbou van die
tempel. In die tyd van Jesus was hulle steeds
vyande en het nie met mekaar eers gepraat
nie.

'DDUQDJDDQ-HVXVQD6DPDULD
'LH6DPDULWDQHKHWRRNLQ*RG
JHJOR HQ GDDURP KHW -HVXV
YLU KXOOH NRP YHUWHO GDW +\ GLH
9HUORVVHUYDQGLHZrUHOGLV
'DQJDDQ-HVXVRRN*DOLOHDWRH
2RNGDDUZDVGLH-RGHGHHOYDQ
GLH NHUN HQ KHW KXOOH JHJOR GDW
GLH9HUORVVHUVDONRP1DVDUHW
ZDDU -HVXV JURRWJHZRUG KHW
ZDVLQ*DOLOHD
$VRQVGLHZHUNHQGLHSUHGLNLQJ
YDQ-HVXVLQKLHUGLHHHUVWHMDDU
PRHW RSVRP NDQ RQV GLW VR
VDDPYDW
x +\ LV JHGRRS RP +RP DV
SULHVWHUWHVDOI
x +\LVYHUVRHNVRGDWRQVNDQ
ZHHW GDW +\ ZDUH *RG LV
RPGDW +\ QLH YLU GLH GXLZHO
JHOXLVWHUKHWQLH
x 6\ SUHGLNLQJ KHW JHIRNXV RS
GLHPHQVZDWVRQGHGRHQHQ
RP YHUORV WH ZRUG LQ +RP
PRHWJOR
x :LH ZDDUOLN JOR OHHI VRRV
¶Q NLQG YDQ *RG HQ ZLO QLH
YHUNHHUGHGLQJHGRHQQLH
x +\ KHW QLH ZLWEURRGMLHV QLH
PDDUNRPQDDOOHPHQVHPHW
V\JHQDGH
2QVN\NYROJHQGHNHHUQD-HVXV
VHWZHHGHEHGLHQLQJVMDDU69
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Oom Alwyn Tredoux

Die geheime
wapen
G

erdie vee haar hande aan haar maag af en besef
onmiddellik sy moes dit nie gedoen het nie. Modderstrepe
versier nou die voorkant van die blou blommetjiesrok wat
Mamma baie vroeg vanoggend vir haar aangetrek het. Mamma
wou nie eintlik nie. Sy het gesê die rokkie is mooi en nuut en gaan
vuil word, maar Gerdie wou nie kopgee nie.
O waspoeier! Sy sal hierdie rok in ’n balie vol seep en water moet
kry voor dit vlek. Rivierklei vlek jou klere maklik. Gerdie het baie
gevlekte klere van diertjies en figuurtjies by die rivier bou. Blykbaar
vlek seesand nie jou klere nie. Gerdie wil nog graag ’n regte
sandkasteel op die strand bou. Zimboektoe is wel ’n eiland, maar
dis so groot dat sy nog nooit die see gesien het nie.
Gelukkig sal Ouma help met die kleirok. Sy is nie so kwaai soos
Mamma nie, en sy het seker darem teen die tyd al opgestaan.
Gerdie sal self ’n draai onder die stort moet maak. Mamma glo nie
aan vuil dogtertjies nie. Sy en Pappa is vanoggend voor sonop weg,
maar sy kom vandag weer terug.
Dan hoor Gerdie die gedreun van perdepote. O houtlepel! Is Pa en
Ma al op pad terug? Vandag is sy in die moeilikheid.
Nee, wag ’n bietjie. Hulle is met die perdekar hier weg. Sy sou die
wiele se gor-gor-gor op die gruis saam met die ploppetieklop van
perdepote gehoor het. Dit moet perderuiters wees. Dis in elk geval
nog te vroeg. Pa en Ma se belangrike vergadering is ver van hier
af. Hulle sal eers vanaand na donker terug wees.
Mense kom nie gereeld so vroeg in die oggend by hulle kuier nie.
Veral nie te perd nie. Miskien moet sy eers koekeloer wie hier
aangery kom.
Gerdie draf van die rivier af, deur die bosse, en gaan lê langs die
groot gruispad na hulle huis toe. As sy die klanke reg beluister het,
gaan die ruiters voor haar verbygalop. Hier kom hulle.
slingervel maart 2019

O vyandskind! Dis sowaar drie
bergbewoners wat hier ry asof
die wêreld aan hulle behoort.
Hulle gespierde bergponies,
wat so vas van voet in die
bergwêreld kan rondbeweeg,
lyk in die vlaktes maar lomp.
Vlakteperde is slanker en
vinniger. Maar sterk is die
bergponies gewis. Hulle dra
hulle ruiters met gemak. Die
bergbewoners is tot die tande
toe gewapen. Helms oor die
koppe met oogsplete om deur
te sien. Swaar harnaste aan
hulle lywe. Pyl-en-boë oor die
skouers. Groot swaarde aan
hulle sye.
Die ergste van alles is die
honde. Die bergbewoners
hanteer die ponies met net
een hand aan die teuels.
Die ander hand hou ’n
leiband vas. Aan elke leiband
hardloop ’n berghond, amper
net so groot soos die perde.
Hulle tonge hang uit, kwyl
13

spat die wêreld vol en hulle
hyg vir ’n vale, maar hulle
hou by. Wat maak die bose
bergbewoners in die vlaktes?

bang dat spioene daarvan kan uitvind en dit probeer steel. Dis
hoekom hy en Mamma vergadering gaan hou het. Hier word sy
ergste vrese nou bewaarheid. Die skurke wil by Ouma hoor waar
die GEHEIME WAPEN is. Weet Ouma iets?

Zimboektoe is mooitjies in
twee helftes gedeel. Helfte
vlaktes en halfte bergland.
Solank as enigiemand kan
onthou, maak die berge en
die vlaktes oorlog met mekaar,
maar die oorlog het nog
nooit so naby aan Gerdie se
huis gekom nie. Sy sal die
bergbewoners moet dophou.

Gerdie het gesien hoe Pappa die GEHEIME WAPEN in ’n leersak
in die hol boomstam in hulle tuin wegsteek. Sy het ’n plan om vir
Ouma te help.

Die drie manne gaan staan
voor hulle voordeur. Die leier
hamer met sy vuis en skree
iets. Gerdie is nog te ver om
te hoor wat hy sê. Ouma moet
net maak asof daar niemand
tuis nie. O inbreker!
Daar skop een van die drie
met ’n swaar stewelvoet hulle
voordeur in derduisende
stukke. Hulle is nie gepla as
daar niemand by die huis
is nie. Hulle wil nie kom
kuier nie, hulle wil roof. O
boeweskurk.
Daar kom die drie buitentoe
en hulle sleep vir Ouma saam.
Hulle praat ernstig met haar
maar sy skud haar kop en
beduie woes. Dit lyk of hulle
haar gaan seermaak.
Skielik gaan daar ’n liggie in
Gerdie se gedagtes aan. Sy
weet wat die drie booswigte
soek. Pappa het gepraat
van ’n GEHEIME WAPEN
wat hy uitgevind het wat die
vlaktebewoners sal help om
die oorlog te wen. Hy was
14

Sy kruip handeviervoet tot by die hol boomstam en grou in die
opening tot sy die sak raakvat. Sy hou die sak hoog in die lug en
fluit oorverdowend hard soos Pappa haar geleer het. Die eerste
deel van haar plan werk dadelik. Die bergbewoners sien die sak,
hou dadelik op om Ouma te ruk en pluk en hardloop na haar toe.
Perskepit, haar pragvosperd, reageer ook dadelik as sy fluit. Dis
die tweede deel van haar plan. Hy galop om die huis en kom lê by
haar voor die bergbewoners naby kan kom. Sy kan sonder ’n staal
en stiebeuels op sy rug klim. ’n Sagte fluistering in sy oor en ’n
ligte kap met haar hakke is genoeg om hom teen volle vaart te laat
wegspring.
Sy kyk om. Dankie tog. Die bergbewoners hol na hulle ponies toe
en begin haar agternasit, Ouma vergete. Dankie tog. Die sak met
die GEHEIME WAPEN hang veilig om haar nek.
Die lomp bergponies het nie ’n kans nie. Perskepit is ’n kampioen.
Saam vlieg hulle deur die bosse en die bergponies bly ver agter. Sy
hoop maar dis ’n kortpad in die rigting van hulle naaste bure waar
Pappa en Mamma die vergadering het. Dis baie ver, maar sy moet
hulp kry en die GEHEIME WAPEN moet veilig bly.
Sy kan nie laat slaplê nie. Al kan die bergponies nie by Perskepit
bly nie, sal die aaklige honde haar spoor vat en haar vang as hulle
begin stadiger gaan.
Kilometers en ure vlieg verby. Die GEHEIME WAPEN stamp teen
haar maag. Gerdie is nie seker van die pad nie. Sy dink hulle moet
seker al teen die tyd in die omgewing van die bure se plaasopstal
wees. O moeggalop! Sy kan aan Perskepit se lyf onder haar voel
dat hy begin swaartrek.
“Komaan Perskepit, jou lieflike, dapper, sterk Prins onder Perde.”
Perskepit wikkel sy ore en probeer vinniger galop. Sy hart is groter
as sy kragtige lyf. As Gerdie hom vra, sal hy hardloop tot hy omval,
maar sy is te lief vir hom. Sy wil nie haar perd doodry nie.
Sekerlik het hulle teen die tyd al ver vir die bergponies weggejaag?
slingervel maart 2019

Hulle is al ’n paar keer deur waterstrome wat
dit moeiliker sal maak vir die berghonde om die
spoor te volg.
Sy het nie meer ’n keuse nie. Perskepit moet
rus. Sy stop by ’n waterstroompie waar sy
Perskepit genoeg water laat drink en dan lê hulle
sommer so saam-saam in die koelte van ’n groot
boom.
Skielik is Gerdie verskriklik vaak. Al die skrik en
die gejaag en opwinding wat nou uit haar vloei
laat haar smag na rus. Sy sal moet veg teen die
slaap ...
... O wakkerskrik! Sy het sowaar geslaap en nou
hoor sy honde blaf. Naby. Perskepit sal moet
galop soos nog nooit vantevore nie.
Sy klouter op sy rug. “Kom Perskepit, ons moet
roer.” Die dapper perd probeer opstaan, maar
puur verniet. Sy bene gee in. Hy het homself
stukkend gehardloop en al sy spiere het so styf
geword dat hy nie kan beweeg nie.
“Kom, asseblieftoggies, Perskepit.” Dit help nie.
Die stomme dier kan nie opkom nie. Die geblaf
kom nader. Gerdie sal moet hardloop en hoop
vir die beste.

“Help! Help tog! Asseblief, help!” Iemand het
haar gille gehoor. ’n Klomp mense borrel uit die
huis uit. Dis sowaar Pappa heel voor. Hy raap
haar in sy arms op en druk haar teen hom vas.
“Gerdie, my kind.”
“Ek het Pappa se GEHEIME WAPEN veilig tot
hier gebring,” fluister sy in sy nek en probeer die
sak vir hom gee.
In ’n japtrap staan hulle in die middel van ’n
kring van Pappa se vriende. Hulle almal kyk vir
die bergbewoners met hande op hulle swaarde.
Gereed. Weerskante van die sirkel is nog manne
met gespande boë, oorgehaal om pyle op die
bergbewoners te laat reën. Die bergbewoners
het hulle perde ingetrek en die honde tot
bedaring gebring. Hulle staan nou op ’n veilige
afstand en beraadslaag. Bergbewoners mag
skurke wees, maar hulle is nie dom nie. Hulle
kan tel. Gedweë draai hulle die perde om en ry
weg, met die honde agterna.
“Gerdie, my Liefiestouter!” Dis Mamma wat die
beskermkringetjie binnestorm. Sy lag en huil
deurmekaar. Gerdie hou haar arms uit en Pappa
gee haar aan. Mamma hou haar in die lug en
kyk vir haar met oë vol trane.
“My kind,” sê sy, “kyk hoe vuil is jou rokkie!” SV

Sy knyp die GEHEIME WAPEN onder haar arm
vas soos ’n rugbybal en hardloop so vinnig as
wat haar kort beentjies haar kan dra – hopelik in
die bure se huis se rigting.
Die geblaf word elke oomblik harder. Sy hoor
ook nou perdepote. Gerdie haal uit soos ’n
wafferse atleet. Sy spring oor boomwortels en
takke klap haar deur die gesig, maar sy hardloop
net vinniger.
Skielik is sy uit die bosse uit. O verligting! In die
oopte staan die bure se huis. Sy kyk om en sien
hoe die bergbewoners met hulle perde en honde
ook uit die bosse uitkom. Sy is nie meer ver
van die huis af nie, maar die vyand kom vinnig
nader.
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(Bron: Maroela Media)
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