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HOOP IN ‘N HERFSBLAAR  - 2 KORINTHIERS 1:1 - 11 
 
Welkomsê, Seën&Aankondiginge 

• KruisKuier - Live informele boodskap op Facebook en Twitch - 
18h00 

• Kospakkies - Die nood is groot op die dorp.  Ons vra asb enige 
bydraes vir droë bestandele.  As daar tans enige nood by die 
huis is praat asb! 

• Offergawes – Offergawes kan in Kerk se rekening inbetaal 
word asb: 

• Bankbesonderhede 
NG Kerk Buffeljagsrivier 

Bank: ENB 
Tak: 200 513 Swellendam 

Rekening tipe: Tjekrekening 
Rekening nommer: 538 419 726 99 

 
Epos: skriba.ngkbuffeljagsrivier@gmail.com 
 

Verjaarsdae: 
1 Mei – Francois du Rand, Jurie 
Swart, Sonell van Deventer , 
Martine Westraadt 
2 Mei -  Lizelle de Jager, 
Herman Linde 
3 Mei - San Mari Buys, Piet-Marx 
Lourens 
4 Mei – Salomé Lourens 
5 Mei – Marili Groenewald 
6 Mei - Lee-Ann Michaels  
7 Mei – Jenny du Plessis 
8 Mei – Jacobus Smit 
9 Mei - Leon du Rand, Sakkie 
Franken, Isabel Kriel, Retha 
Terblanche 
10 Mei – Lizzy Franken 
11 Mei – Kosie van Zyl 
12 Mei – Brenda Campher, 
Pietie Uys 
13 Mei – Mia Kotze 

15 Mei – Julia du Preez 
16 Mei – Lorenco Horn 
17 Mei – Theuna Swart 
19 Mei – Stander Terblanche 
20 Mei – Mia Streicher, Kian 
Steenekamp 
22 Mei – Michaela Botha 
23 Mei – Thomas Hoek, Joanne 
Human, Elri Swart 
24 Mei – André Lourens, 
Leanda Marais 
25 Mei – Johannes 
Langenhoven, Marika 
McKelvin, Sakkie Nel, Waldo 
Swart 
26 Mei – Carmen Kriel  
28 Mei – Barbara Badenhorst 
29 Mei – Ivona Joubert 
30 Mei – Andre Joubert,Marli 
Redelinghuys 
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Gebed 

Loflied – Lied 214 – Here ons sal U loof 

 

Teksgedeelte – 2 KORINTHIERS 1:1 - 11 

 
Herfsseisoen was lanklaas vir my ‘n seisoen wat ek regtig waardeer 
het.  As kind was dit altyd baie lekker om saam my pa of oupa die 
blare in groot hope bymekaar te hark en daarin te spring en speel 
of ‘n vuurtjie daarvan gemaak, maar van hoerskooldae af het ek 
begin om die wondermooi en die hoop in herfs te vergeet – tot 
hierdie week. 
 
Herfs beteken “oes” in Nederlands.  Nogal snaaks dat dit tans by 
ons die sitrusboere se oes seisoen is, maar vir ons saaiboere is dit nou 
planttyd.  In die natuur sien ons hoe baie diere ook “oeste” begin 
insamel en stoor vir die winter wat voorlê. 
 
Dit is ‘n tyd van bestekopname maak en beplan, ‘n tyd vir 
terugonthou na die lente en somer se herinneringe, ‘n tyd om veral 
ook te  reflekteer oor die “dooie” dinge in mense se lewe en dit laat 
val en ‘n tyd om jouself lekker warm en knoesig te begin toedraai 
in al ons wintersklere. 
 
Ons is nou amper aan die einde van herfs en oppad winter toe is 
ons in ‘n tyd waar baie van ons gefrustreerd, hopeloos en 
moedeloos is oor die toekoms en soos die dooie blare al meer en 
meer op die grond val voel ons ook al hoe meer “dood”. 
 
Soos die moderne bekende gesegde gaan…”Winter is coming…” 
 
Die week was vir myself ‘n uitdagende week in baie vlakke van my 
lewe&’n paar keer die week het ek myself gekry waar ek en die 
Here stoei in die hopies herfsblare op die gras voor die pastorie. 
 
Wanneer Paulus in 2 Korinthiers aan die gemeente skryf stoei hy ook.  
Hy en die gemeente is albei nie op ‘n lekker plek nie oor verskeie 
redes.  Onder andere is hulle kwaad vir mekaar!  (Moenie stress nie 
– ek is darem nie kwaad vir julle nie!) 
 
Paulus het ook sedert hy 1 Korinthiers geskryf het ongelooflike slegte 
ervarings gehad en soos ons hier by ons sou sê dit het dik gegaan.  
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Ons lees in 2 Korinthiers 1:8 dit was so erg dat hy selfs die hoop om 
te bly leef laat vaar het!  
 
Maar in hierdie laat herfs-amper winter tyd in Paulus se lewe skryf hy 
dat God elke oomblik by hom was… 
 
2 Korinthiers 1:3 begin met lof aan hierdie ongelooflike God – lof wat 
kom in die HERFS van Paulus se lewe –nie in heerlike Lente of 
sonnige Somer nie, want hy WEET God is op ‘n ongelooflike manier 
aan hom verbind in moeilike tye! 
 
Ek kyk die week op ‘n stadium in Nicklaas se ogies terwyl hy en 
Lizaan na mekaar kyk – die hoeveelheid bemoediging, liefde en 
troos wat ek in daardie paar oomblikke beleef het het my 
ongelooflike getref en dadelik het ek die rooi herfsblare herken en 
God se hart raak gesien – God wat in die moeilikheid en swaar van 
die lewe, in die onsekerheid van die toekoms hier intiem en nou 
betrokke is.  Die woord wat Paulus gebruik wat ons vertaal as 
ontferm dui op ‘n diep konneksie wat God met ons het as ons 
Vader, ons Pappa, selfs dieper as Lizaan en Nicklaas se 
konneksie…Die Engels vertaal dit vir my verskriklik mooi – 
COMPASSION - OM “SAAM TE VOEL”! 
 
God VOEL saam ons ons seer en onsekerheid in die tyd – die 
onsekerheid en vrese wat eerste ouers moet beleef in die tyd, God 
voel saam julle, die van ons wat bekommerd is oor more en 
volgende jaar – God VOEL saam met ons.  Die van ons wat hoopvol 
uitgesien het na nuwe dinge geleenthede die jaar en nou hopeloos 
is – God VOEL saam jou!  Die van ons wat teleurstellende en 
ontstellende nuus gekry het – God voel saam met ons.  Die van ons 
wat net gefrustreerd is oor die lewe tans – GOD VOEL SAAM ONS! 
 
Maar God se rooihersfblare voel nie net SAAM ons nie sê Paulus, Hy 
vertroos ook, en gee moed in ELKE omstandigheid – ELKE 
omstandigheid! 
 
Die woord paraklesis wat Paulus hier gebruik dui op ‘n vertroosting 
en bemoediging van iemand baie naby aan jou.  Interessant is dat 
die woord baie nou verband hou met die naam wat Jesus aan die 
Heilige Gees gee in Johannes 14 – die Parakletos – die Helper, 
Vertrooster, Bemoediger! 
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Die oranje en geel blare van herfs help ons onthou dat God IN die 
moeilike en onseker Herfstye LANGS ons kom staan en ons vertroos, 
bemoedig en versterk. 
 
En sê Paulus in vers 9 en 10 - Dit is die God wat dooies kan opwek!  
Hy staan nie net langs ons en troos en drukkies gee nie – HY RED 
OOK! 
 
So asof Paulus vir ons IN AL die mooi warm klere van herfs wys en vir 
ons wil kom sê:”Winter is Coming ja, maar God IS in beheer, Hy wek 
ook die dooie winter bome op en laat LENTE weer KOM! 
 
Maar Paulus help ons ook iets anders raaksien in hierdie tyd – daar 
lê nie net enkele blare op die grond nie – daar lê baie! 
 
In ons moeilike omstandighede is dit nie net die Here wat langs ons 
is in die rooi en oranje en geel kleure nie – daar ook ander blare 
saam met ons!  Blare wat ons wil toevou en beskerm soos ons warm 
winters klere,  blare wat ook op die grond lê en God se kleure in 
hulle voel en uitstraal wat hulle verhale en stories oor God se daar 
wees en saam voel in hulle seer wil deel! 
 
Ja, hulle is nie God wat kan red nie, hulle is maar blare soos ons so 
hulle raad en stories gaan dalk nie perfek wees nie, maar sien God 
se hart raak en Sy krag raak wat dalk deur hulle daar wees en hulle 
rooi en geel en oranje kleure vir jou wil wys – Dis okay God VOEL 
saam en Hy is hier langs jou soos ek langs jou is... 
 
Die week was die eenvoudige boodskappies en stories en geselsies 
van kosbare vriende en die liefde van my gesin en familie die hope 
blare waarin ek God se teenwoordigheid beleef het en ek die die 
Herfsblare van die pastorietuin HOOP in elke omstandigheid soos 
Paulus kon ontdek het! 
 
Almal was nie wonderlike stories nie, maar selfs in die hartseerste 
stories kon ek hoor en sien hoe God saam voel en langs hulle is en 
hoe elkeen se storie soos Paulus kon bely HY is ONS HOOP en Hy sal 
red – ongeag wat red beteken – ons hou vas aan Hom! 
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Wat sien JY in die jaar se Herfstyd raak?  Ook net klomp “dooie” 
blare? 
Mag jy die week tussen die blare in jou lewe te gaan stap en jou 
storie te deel – selfs al is jou storie ek stoei tans – doen dit… 
 
Mag jy as hulle dan daar is en dalk hulle stories en nuus deel, God 
se rooi hart sien wat saam jou voel, mag jy Sy oranje en geel 
Parakleet-Helper-vertrooster-bemoedigerGees sien en beleef wat 
LANGS jou is en mag jy dan soos Paulus WEET Hy is die God wat 
Jesus deur al Sy lyding gedra en versterk het, die God wat elke jaar 
die dooie wintersbome nuwe lewe gee, die God wat in elke 
Herfsblaar Sy ewige Vaste Hoop verkondig! 
 
Amen 
 

Slotlied: Oorwinningslied 

 

Seën 
 


