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OLIE IN JOU LAMPIE  

Hoe lyk jou olievlak? Hoeveel 

olie het jy, en hoe lank gaan 

dit hou? Het jy genoeg om 

met ander te deel, of net 

genoeg vir jouself? Is jou olie 

skoon? En is dit olie van 

goeie gehalte? Voor jy dink 

ek is koekoes, kom ek lees vir 

jou die gelykenis van die  en 

meisies, sodat jy verstaan wat my beheptheid vanoggend met olie is. 

Ma  25 : 1 ‐ 13 

1 Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met  en meisies 

wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 

2 Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. 

3 Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle 

saamgevat nie, 

4 terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers 

gevat het. 

5 Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die 

slaap geraak. 

6 In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom! 

Gaan hom tegemoet!" 

7 Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. 

8 Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle 

olie, want ons lampe gaan dood." 

9 Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir 

julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." 

10 Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom 

gekom. Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof 

toe, en die deur is gesluit. 

11 Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: "Meneer, 

Meneer, maak vir ons oop!" 
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12 Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!" 
13 Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. 

Olie in jou lampie, sodat jy op die mees kritiese tyd nie onverhoeds betrap gaan 
word nie. Die beeld wat hier gebruik word van olie, is iets waarmee ons baie goed 
kan assosieer. Maar voor ons aangaan, kom ons kyk net bietjie na die bel-
angrikheid van olie, en ons doen dit aan die hand van 'n motor. Voordat jy vêr ry, 
versien jy jou motor. Hoekom? Omdat jy wil seker maak dat jy nie onverhoeds 
betrap word nie. Daarom dreineer jy die enjin en maak seker dat die enjin genoeg 
olie het om die enjin te beskerm. Want as jou enjin nie genoeg olie in het nie, gaan 
jy die hele enjin vernietig. Jy gooi dus goeie olie in, die regte tipe, die regte hoev-
eelheid en maak seker dat daar nie 'n olielek is nie. Olie is die belangrikste iets in 
'n enjin, want dit smeer en beskerm die enjin. 

In die begin het ek gevra: Hoe lyk jou olievlak? Ons lees in hierdie gelykenis van 
tien miesies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vers 1: 
"In die Koninkryk van die hemel, gaan dit soos met tien meisies". Vyf verstandig 
en vyf onverstandig. Vyf met ekstra olie en die ander vyf nie. Soos jy weet verwys 
hierdie gedeelte na die wederkoms van Christus. Ek wil nou eers stilstaan by die 
verstandiges en die onverstandiges. Die Bybel sê dus dat nie almal gereed gaan 
wees nie. Wel, die feit dat al tien die meisies gaan wag het, wys daarop dat die 
meeste mense tog op een of ander manier 'n verwagting het van 'n wederkoms, of 
ten minste, soort van. Maar die Bybel noem dié sonder ekstra olie, die dwases. Ek 
dink ons almal kom mos maar van kleins af met die gedagte van die wederkoms, 
maar soos wat tyd verby gaan, raak ons maar so bietjie traak-my-nie-agtig. En dis 
waar ons olie dan begin uitbrand, en baie dan nie gereed is as die bruidegom kom 
nie. Ek het al baie gewonder: waarmee sal ek besig wees as Jesus weer kom op die 
wolke? Waarmee wíl ek besig wees? En weet jy, sekerlik sê die mensdom al eeue 
lank dat die tekens van die tye wys dat die wederkoms naby is, en vir eeue lank 
het dit nog nie gebeur nie, maar jong, die tyd kom vinnig naby. Die Here waarsku 
ons op baie maniere, dat ons onsself reg moet kry. 

Die vraag is net: hoe belangrik is hierdie wete dat Jesus weer kom vir 
jou? Hou jy jou lampie vol olie, of kom loer jy net kort-kort of dit nie 
miskien nou die tyd is nie? 

(Vervolg in volgende uitgawe)  

Deur Willem Botha—www.heuning.co.za -  

 

OLIE IN JOU LAMPIE  (vervolg) 
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As jy dalk enige nuus oor lief of leed, of oor jou kinders-
kleinkinders se prestasies het. Stuur asb. aan           

lourensoosthuizen4@gmail.com  

of  bel 082 941 7531 / 082 803 4309 

 

Redaksioneel 

In n oogwink is die jaar ook verby en 
die kersvakansie het aangebreek. Van 
my en Susan, word almal n geseënde Kersfees en n voorspo-
edige nuwe jaar toegewens. Mag daar vir almal net 
vreugdevolle kampe en veilige sleep kilometres wees in die 
jaar wat voorlê. 

 

Die wat met vakansie gaan lekker uitrus en met volgelaaide 
batterye terugkom. Ook die wat die feestyd by die huis 
deurbring die nodige kalmte, rus en vrede sal kry om die 
nuwe jaar te trotseer. 

 

 

 

 

Lourens en Susan Oosthuizen 
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VOORSITTERSBOODSKAP 
 

Ja, so het ons aan die einde van nog ''n jaar 
gekom, heen en weer geskarrel tussen 
werk, huis, skool en sport. Ek 

 glo dat ons almal uitsien na 'n welver-
diende blaaskansie oor die kers seisoen. 

Die jaar is, soos al die voriges, gekenmerk 
deur hoogte- en laagtepunte.  Hoog-tepunte sekerlik ons 25ste ver-
jaardag en ons jeug se prestasies op akademiese- en sportgebied.  
Laagtepunte - die afsterwe van oud Sawanante. Ons dink veral aan 
hul gesinne en familie oor hierdie feesgety. 

Aan almaI wat so gelukkig is om in hierdie tyd weg te gaan, 
wees versigtig op die paaie, geniet die wegbreek en keer veilig 
terug.  Die van u wat tuis bly, gebruik die tydjie om lekker te 
rus en die takies aan te pak waarvoor niemand gedurende jaar 
tyd kry nie. 

Kom ons pak 2015 met sy uitdagings vol nuwe lewenslus en en-
toesiasme aan en maak dit 'n jaar wat vir ons aimal  sal uitstaan. 
Die grootste projek wat ons moet aanpak ,is natuurlik die Presi-
dente. Kom asseblief met enige idees en voorstelle, ons gaan veral 
ook borge nodig hi!. Ek is seker ons almal ken iemand wat ons 
hiervoor kan nader. Ek vertrou dat Suidoos as 'n groot groep daar 
gaan wees, asseblief , ons het al die hande nodig. 

In 2015 moet ons ook hard werk daaraan om nuwe lede te werf . 
Hier he! ons ook voorstelle en idees nodig oor wat ons kan doen om 
kampe meer aangenaam te maak, nie net vir nuwe lede nie, maar 
ook vir ons bestaande lede. 

Vir die lede wat nie die Kerskamp gaan bywoon nie, wens ek 
namens die bestuur aan elkeen 'n Geseende Feesgety toe.   Mag u 
elkeen veral in hierdie tyd die Vader se nabyheid ervaar en mag 2015 
werklik voorspoedig wees vyl van Sy genade  en liefde. 

Tarrentaal groete. 

Koos Gunter 



Geseënde Kersfees! 

 

Hierdie dag hou ‘'n bekoring in wat oor eeue heen nog dieselfde glin-
ster bevat.  Jaar na jaar word die Kerstafereel deur kinders en volwas-
senes uitgebeeld en dit is steeds ‘'n boodskap wat ‘'n mens met verwon-
dering vervul.  As daar twee woorde is wat hierdie verhaal vir my 
meer as enigiets anders verwoord, is dit “lig” en “vrede:. 

Die koms van die Jesuskind word beskryf as die opkomende son.  So is 
daar al in die Ou Testament na die komende Messias verwys.  Ons het 
ook al vantevore gesels oor die groot rol wat lig en duisternis in die 
denke van die Ou-Testamentiese gelowige gespeel het.  Dit het toe 
inderdaad gebeur dat ‘'n ster, ‘'n hemelse ligbron, die pad na die Je-
suskind aangedui het.  En was sy koms na die aarde nie ‘'n ligpunt in 
die geskiedenis by uitnemendheid nie.  Hy was die Son van ger-
egtigheid wat die donker van ons sondige lewens met sy kruisdood 
uitgewis het.  Hy het die lig van lewe gebring vir die mense wat vir ‘'n 
doods bestaan bestem was.  In Hom was die lewe, die ewige lewe.  En 
in Hom het ons die lewe gevind. 

Kersfees is die fees van die lewe.  En oor die lewe is ons bly.  Daarom 
is Kersfees vir ons ‘'n vreugdefees, want Kersfees is maar net die 
begin, die oopbreek van die fontein van lewe.  Die Kind van die krip 
het die Gekruisigde van Golgota geword.  Deur sy dood het hy die lewe 
vir ons verdien,  Hy het ook die opgestane Heer geword wat deur Sy 
opstanding die feit van die ewige lewe bekragtig het. 

En Hy is die Here wat ons lewensgang kom verander het- Hy rig ons 
voetstappe op die pad van vrede.  Vrede met God.  En vrede met ons 
medemens. 

 

Uit Dag na Dag dra hy ons 

Van: Johan Smit 
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NASIONALE SAAMTREK  

 KOPPISOL -10-12 OKTOBER 
Oorspronklik is bespreek vir 50 waens en toe daag daar meer as 100 
waens op.  Oil wil gedoen 
wees!!!  Die tema was "69" en 
ek glo die wat nie saam 
gekamp het nie, het ongeloof-
lik baie gemis. Oil was 'n won-
derlike geleentheid om met die 
ander streke saam te kuier. 

Omdat ek en Koos die enigste 
van Suidoos was, het ons by die Luiperds ingeskakel. Saterdagog-

gend het alma! bygedra vir 'n 
gesamentlike ontbyt en daarna 
hel elkeen sy eie rigting in-
geslaan. 

Saterdagmiddag het al die dames 
gehelp om ons tafel gereed te kry 
vir die aand. Daar was pryse vir 
die tafel en die paartjie wat die 

beste aangetrek was om 1969 uit le beeld. Ons het soos hippies 
aangetrek, 

en hoewel ons kleredrag het nie 
baie aandag getrek nie, he! die 
tafel darem die 1ste prys gewen. 

Dit was voorwaar 'n spoggerige 
geleentheid. Al die verskillende 
tafels hel die saal 'n feestelike at-
mosfeer gegee.  Die kos was heer-
lik en daar is tot laat gekuier en 
gedans.     8 
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NASIONALE SAAMTREK  

 KOPPISOL -10-12 OKTOBER (Vervolg) 
Sondagoggend was dit Elaine Venter se verjaardag en het sy amptelik ''n sen-
ior burger geword. Met sjampanje en geskenke is sy welkom geheet.  

Na die erediens en afsluiting was daar maar weer die gewone  oppak n hak.  

Wat 'n wonderlike naweek!!! 

Rina Gunter 

Klein Jannie en sy gesin eet Sondag middag by Ouma. Net toe almal aan 
tafel is, begin Ouma die kos opskep. 

Toe Jannie sy bord kos ontvang, begin hy dadelik eet.  

"Jannie, asseblief!!" sê sy ma. "Wag asseblief tot ons gebid het." 

"Ek hoef nie," sê hy dadelik.  

"Natuurlik moet jy!" antwoord sy ma. "Ons bid altyd voor ons by die huis 
eet." 

"Ja, maar dit is by ons huis" verduidelik Jannie. "Maar hierdie is Ouma se 
huis, en sy weet hoe om te kook."  

 Koffie maak ‘n mens definitief aggresief!!! Ek het gisteraand 12 dub-

bel brannewyne gedrink en my vrou net twee koffie's. Jy moes sien 
hoe beneuk was sy !!!. 

Klaas vra sy pel bekommerd: "Waar sit n vrou se skande?  

Pel: Ek weet nie hoekom?... 

Klaas: My vrou se as ek dronk is, steek ek haar in die 
skande!!!" 

    9 
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KERSBOOM - 2014 

Emanzini oord 
Die Kersboom is elke jaar een van ons hoogtepunte en word deur 
meer lede bygewoon.  Ons was 6 karavane plus Vossie & Hannetjie 
van dagbestuur wat kom saamkuier het. Willy het ook Saterdag vir 
die dag kom kuier. 

Vrydagaand is gesmul aan jafels wat vele hande help maak het.  Ons 
praat maar nie oor die haastiges onder ons wat dit so 'n bietjie van 'n 
donker kleurtjie gegee het nie, maar gelukkig het niemand gekla nie 
en net gesmul. 

Charnė het haar verjaardag so gekies om saam met die Kersboom te 

val sodat al die maatjies daarin kon deel. Ouma het spesiaal ver 

gekom om die verjaardagkoek wat sy self gebak het af te !ewer. 

Groot en klein het weg gelê aan die heerlike koek. Dankie almal! 

Na die verjaardag wou die opge-
wondenheid onder die kleinspan 
maar net nie bedaar nie.  Die af-
wagting vir die geskenk ies het 
hulle omtrent laat neul "Wanneer 
kom Kersvader dan?" Soveel opge-
wondenheid!!  

Om die geleentheid uit te rek, het Hennie 
waatlemoen gesny waaraan almal heer-
lik gesmul het so in die namiddag hitte. 

Caren het met haar Kersboom in 'n vul-
lisdrom daar aangekom,  het  almal 
nuuskierig nader gestaan om te sien wat 
daar uitpeul. Heeltemal uniek en prag-
tig opgehang teen 'n ander boom. 

 

 


