
Bergsig
Lantern Augustus 2016

Artikel 3

SKRIFLESING : GENESIS 6-8

NOAG EN DIE SONVLOED.

Oorsaak vir straf van die Here:

As die mens op aarde vermeerder is daar 
natuurlik ook dogters gebore. Op grond van 
6:1 kan ons aflei dat hierdie dogters ‘n 
besondere betekenis in die samelewing 
gekry het. Dit was hieraan te danke dat hulle 
baie mooi was. Naema, die dogter van 
Lamech, was nie die enigste in haar sort nie. 
Oral het “Naemas” geloop. 

Die seuns van God het gesien dat hierdie 
vroue mooi was en het hulle toe as hul 
vrouens geneem – soveel as wat hulle wil.  
Uit 6:3 is dit duidelik dat God hieraan ‘n 
afkeer gehad het end at straf onvermydelik 
was. Die sonde was dat die seuns van God 
hul huwelikskeuse nie laat lei het deur ‘n 
religieuse norm nie, maar deur die 

aantreklikheid van uiterlike skoonheid. 

Die Here straf die mense deur Sy Gees aan 
hulle te onttrek. Die mens is vlees en sal as 
vlee vergaan. Hulle het hulle dan mos 
vleeslik gedra. 

Noag bou ‘n ark:

Toe die Here sien dat die boosheid van die 
mens op aarde groot was, het die Here berou 
gehad dat Hy die mens gemaak het. 

Een van die mense, Noag het genade gevind 
in die oë van die Here. Hy was ‘n 
regverdige opregte man uit sy tydgenote. ‘n 
Nakomeling van Set. Noag kry opdrag van 
God om ‘n ark te bou want daar sal ‘n 
waterloed kom wat die vleeslike sal verdelg. 
Noag, met sy drie seuns - Sem Gam en Jafet 
– en die vroue van hierdie 4 mans moet in 
die ark ingaan. Dus die familie – hierdie 8 
mense vorm ‘n familie – met hulle word ‘n 
verbond gesluit.
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Hoe groot was die ark? 300 el lank, 50 el 
breed, 30 el hoog. 

As die ark gereed is kom al die diere – deur 
Goddelike werking – na die ark toe. Van al 
die erin diere 7 paarvan die onrein diere ‘n 
mannetjie en wyfie. Ook van die voëls. Vir 
‘n jaar lank oorleef hulle onder God se sorg. 

God laat ‘n wind waai wat die waters laat 
sak. Die ark kom tot stilstand op die berg 
Ararat. Die toppe van die berge word weer 
sigbaar. Noag laat die voëls uitvlieg. Die 
kraai en die duif kom gedurigdeur weer 
terug. 7 dae later laat Noag die duif weer 
uitgaan. Hy keer nie weer terug nie. Die 
Here praat met Noag: gaan uit die Ark ! 
Eers op die bevel van God gaan hy uit. 

Ander sondvloedverhale:

Die bekendste ander verhaal is die 
Babiloniese verhaal: die Gilgames-epos. Die 
heros Gilgamesh het na ‘n moeisame reis 
die eiland bereik, waar Uta-napisjtim, die 
enigste wat aan die sonvloed ontkom het 
woon. Daar word vir Gilgames vetrel wat 
gebeur het: die gode was bymekaar in 
Sjuripak (dit is die teenswoordige Fara). 
Hulle besluit om ‘n stortvloed te stuur. Ea, 
die god van wysheid en beskermer van Uta-
napisjtim, maak die plan heimlik aan hom 
bekend en gee hom die raad om ‘n skip te 

bou. Die raad word opgevolg en goud, 
silwer, familie, vee en wild en knegte word 
in die skipgelaai. Op ‘n tydstip wat Sjamasj, 
die sonnegod, vasgestel het breek die storms 
los, so erg dat Uta-napisjtim bang was om 
daarna te kyk. Die stormgod, Adad, en sy 
heroute trek oor berge en vlaktes, die 
sluispale word uitgeruk, die studam loop 
oor, die orkaan woed, die storm het geloei. 6 
dae en 7 nagte het dit aangehou. Toe het die 
wind gaan lê. So erg was dit dat die gode by 
die hemelgod, Anoe, skuiling gesoek et. Die 
skip het gaan vassit op die berg Nisir. Hy 
het die voëls vrygelaat. Die duif en die  
swaeltjie het terug gekom. Die kraai nie. 
Uta-napisjtim het uitgegaan en geoffer. Een 
van die gode Enlil was vreeslik kwaad dat 
daar iemand oorleef het. deur Ea tot 
besinning gebring, gryp hy Uta-napisjtim 
aan die hand, laat home n sy vrou neerkniel, 
raak hulle voorkoppe aan en skenk hulle die 
onsterflikheid met die woorde: eers was 
Uta-napisjtim ‘n sterflike mens, voortaan sal 
h yen sy gade met ons, die gode, gelykstaan 
en ver weg by die monding van die strome 
woon. 

Dan is daar ook die Summeriese verhaal. 
Daar was 5 stede: Eridu, Bad-tibira, Larak, 
Sippar, Sjurripak. Die vroom en 
godvrugtige koning was Zuisudra. Hy hoor 
die heimlike plan vandie gode om die 
menslike saad te vernietig. Hy gaan bou dan 

‘n groot skip. Hy doen dit nederig 
gehoorsaam en eerbiedig. Toe het die vloed 
oor die heilige stede geraas, 7 dae en 7 
nagte lank. Dan kom die sonnegod weer te 
voorskyn en laat die plante groei. Zuisudra 
slag ‘n bees en skaap. Die gode An en Enlil 
gee hom toe ewige asem en laat hom woon 
in Dilmoen, die plek waar die son opkom.

In die Griekse literatuur vin dons die 
verhaal van Deukalion en Pyrrha. Hulle is 
die top van die Parnassus gespaar omdat 
hulle regverdig was. As enigste gereddes 
was hulle natuurlik baie eensaam. Hulle 
raadplaag ‘n orakel wat sê dat hulle die 
beendere van hulle moeders agter hulle 
moet gooi. Hulle begryp dat hiermee klippe 
bedoel word. As hulle aan die versoek 
voldoen van die orakel, word die klippe van 
Deukalion manne en die Pyrrha vroue.

i  GENOEM POLIGAMIE.
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Artikel 4

SKRIFLESING:  GENESIS 9-11

DIE NUWE MENSHEID

Nuwe verordeninge:
• Na die sonvloed begin daar op 

dieselfde aarde van voor die vloed en 
met dieselfde, in Noag en sy gesin, 
mensheid ‘n nuwe periode. 

• God het die aarde nie verdelgf nie 
maar in Sy lankmoedigheid eerder 
Sy werk daarmee hervat.

• Onveranderd is sy bevel aan die 
mens om te vermeerder en die aarde 
te vul.

• Maar daar is ook nuwe verordeninge:
Voor die sondeval moes die mens oor die 
dier heers.  Na die vloed mag die tweede 
mensheid ook van die diere eet.  Nie net 
plante nie. So word die stryd van die mens 
teen die natuur ligter gemaak. Waar mens en 
kultuur nou verskyn daar trek die diere weg 
na die onbewoonde gebiede. Beperking is 
dat net die vleis met siel en bloed mag jy nie 
eet nie. die bloed is die siel, die lewe. Dus, 
God gee wel die diere in die hande van die 
mens oor, maar dit bly Sy eiendomdie mens 
moet so respek teenoor die lewe toon. Dit is 
waar die kosher gedagte van die Jood 
vandaan kom. Dier is geslag en bloed 

gedreineer. So is daar nie meer siel in die 
dier nie.

Die belangrikste verandering is die intoming 
vandie waters. Hier kry ons werklik diue 
eerste keer tedoen met die opeenvolging van 
jaartye. Dit word nou in die vorm van ‘n 
verbond aangekondig en as teken van 
hierdie verbond is die reenboog gegee.

Noag en sy wingerd.
• Aan die begin van die geskiedenis 

van die tweede mensheid, staan weer 
‘n boomin die middelpunt (onthou 
boom van lewe en kennis in Gen 1 
en 2). Weer is dit tot sonde en weer 
word daar die skande van die 
naaktheid vertoon. 

• Noag het ‘n boom, ‘n wingerdstok, 
self geplant. Soos Adam neem hy 
ook die taak as bewerker, landbouer, 
van die grond op. 

• Hy pluk die druiwe en maak wyn. 
Hy word dronk. Hy het geen beheer 
oor homself nie en val dronk en naak 
in sy tent neer.

• Sy een seun, Gam,sien di ten spot 
met sy pa. by sy broers  Sem en 
Jafet. Toe Noag hoor wat gebeur het 
vervloek hy Gam se kind Kanaan. 
Gam se sonde: hy het die sonde van 
sy vader openbaargemaak.

• Sem en Jafet het eerder die naaltheid 

van hul pa bedek. 

Die toring van Babel.
• Vanaf die Armeniese berge (Ararat) 

waar Noag uit die ark gegaan het, het 
hulle na die oostein ‘n suidoostelike 
rigting getrek. Daar het hulle in ‘n 
laagte, in die land Senear gaan woon. 
Dit is dus die eerste woonplek van 
die tweede mensheid. Dit was die 
vrugbare vlakte yussen die Tigris en 
die Eufraat, later bekend as 
Mesopetamië. Na die vloed was die 
grond ry en vrugbaar. Die grond het 
ook nslikseil van die riviere gehad en 
was geskik om stene daarvan te 
maak. Die stene is gebak. 

• In die loop van tyd het hulle gedink 
om ‘n toring, waarvan die spits tot 
aan die hemel strek, te bou. Die 
kleiteels is in die son of ‘n vuur 
gebak. As bindmiddel is gebruik 
lymgrond (afsalt, bitumen)

• Dat mense groot en magtig word is 
vir God geen probleem nie, as dit 
maar net in Sy diens en weg is. Maar 
hierdie mense wou vir hulleself 
naam maak. Hulle wou nie oor die 
hele aarde verstrooid raak nie. dus: 
eerder eie grootheid soek as 
kultuurontwikkeling. 
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• God sien wat gebeur en kom kyk. 
God verwar hulle taal sodat hulle 
mekaar nie verstaan nie. Die hele 
aarde het dieselfde taal gepraat in die 
lig van God se bedoeling: harmonie 
tussen mense en skepping. Nou 
vernietig God di ten dwing hulle om 
te verstrooi.

Ander tempeltorings:

• die strewe om hoë torings te bou was 
vir die mense langs die Eufraat geen 
nuutheid nie. by Ur, die bekende stad 
van Abraham, is 2  terasse van sulke 
torings gevind.  Het uit enkele op 
mekaar rustende terasse bestaan. Die 
onderste teras was die grootste en 
elke opvolgende een kleiner. Op die 
boonste teras was daar ‘n altar of 
tempel gewees. Langs die sykante 
van die terasse is trappe aangebring. 
Daar kon tot 7 sulke terasse 
opmekaar gewees het.

• die Babiloniërs noem so ‘n toring ‘n 
“siqquraat”. Dit beteken letterlik 
“bergtop”. Dit is dus duidelik dat 
hierdie torings ‘n sakrale of 
religieuse betekenes gehad het. 

• die “siqquraat” van Ur, wat uit die 
derde millennium dateer, was gewy 
aan die maandgod Nanna, of dan 
Nannar, deur die Semiete Sin 

genoem. 
• Ook Babel het Sy “siqquraat” gehad. 

Dit was ongeveer 300 foet hoog en is 
gebruik om Mardoek te vereer. 

• Die Summeriese naam vir hierdie 
“siqquraat” was E-TEMEN-AN-KI 
(beteken: huis van die grondslag van 
hemel en aarde). Die naam van die 
tempel op die kop was e-kur 
(BETEKEN: BERGHUIS). Die 
tempel langs hom heet: E-SAG-ILA 
(beteken: huis met spits in die 
hemel). 

September maand die 
betekenisse van Artikels 1 tot 4
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Projekte
WORS / MAALVLEIS

Wors en maalvleis kan die volgende dae 
gekoop word:

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Helena Kriel: 083 235 9349 of
Maarten Olivier: 083 204 3839 

Kontak Besonderhede:
Gemeente E-pos adres:
bergsignhk@gmail.com

Kantoor Ure:
Woensdae: 07:30 - 12:00

17:00 - 18:00
Vrydae: 07:30 - 12:00

Begrafnisse:

Kontakpersoon:
Diaken Tina vd Schyff
Sel Nr:  078 682 7093

Sameroeptster:
Diaken San Faber
Tel Nr:  012 379 8544

Indien U enige bydrae het vir die Bergsig 
Lantern, e-pos dit gerus na die gemeente se e-pos 
adres:  bergsignhk@gmail.com.

CHARCOAL

Charcoal is te koop teen ‘n speciale 
aanbod van R25.00 per sak. 

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Jack vd Schyff: 072 468 7839

BROOD OP DIE 
WATERPROJEK

Ons vra groot asseblief vir elkeen van u 
se hulp.

Die kleinste bydrae maak die grootste 
verskil.  

Help ons met kos, om diegene te help, 
wat in die koue winter sonder kos moet 
gaan.

Enige nie-bederfbare voedse, toiletware 
en skoonmaak middels.

Elmarie Gous: 082 337 0747Gebeure
Maandag 1 Augustus - Doop Kategese
Woendsdag 10 Augustus - Sangdienswerkgroep vergadering 19:00
Vrydag 12 Augustus - Jeug 18:00
Vrydag 26 Augustus - Vetkoek en Maalvleis verkope - R25.00 elk



Beplanning Kwartaal 3 & 4
07 Aug ‘16 Langnaweek – Geen kategese
14 Aug ‘16 10:00 Kategese
21 Aug ‘16 10:00 Kategese
28 Aug ‘16 Geen kategese – Nagmaal
04 Sep ‘16 10:00 Kategese
11 Sep ‘16 10:00 Kategese
18 Sep ‘16 10:00 Kategese
23–25 Sep ‘16 15:00 Kategese kamp by Die 
Hoekie.  Almal kom by die kerk bymekaar
30 Sep ‘16 Skool sluit
16 Okt ‘16 10:00 Kategese begin vir 
kwartaal 4
23 Okt ‘16 10:00 EVALUERING vir 
kwartaal 3 en 4 
30 Okt ‘16 10:00 Kategese – Afsluiting
6 Nov ‘16 09:00 Finalejaars lê belydenis 
van geloof af

Bywoning en evaluering
Kategese moet gereeld by die Kategese wees.  
Vir alle gr. 9, 10, en 11 kategese word ‘n 
minimum van 60% bywoning per jaar vereis 
en alle evaluering in gr. 9, 10 en 11 moet 
gedoen wees om belydenis van geloof te kan 
aflê.

Evaluering vir gr. 4 – 11 sal elke tweede laaste 
Sondag van ‘n kwartaal plaasvind.  Kategese 
wie nie die evaluering voltooi nie, asook 
kategese wie se bywoning nie na wense is nie 
sal deur die ouderlinge met die kategees se 
ouers opgevolg word.  Graad 1, 2 en 3 word 
deurlopend elke Sondag geevalueer.

Briewe/SMS/E-pos
Alle briewe sal elektronies na u as ouer 
uitgaan.  Indien u nog nie die onderstaande 
vorm ingevul het nie, voltooi asb. en stuur so 
gou moontlik terug na Lynette van Tonder 
deur dit Sondae by haar in te handig of per e-
pos na vantonder.lynette@yahoo.com.  Indien 
u nie ‘n e-pos adres het nie, sal daar ook harde 
kopieë van die briewe beskikbaar wees.

Vetkoek en maalvleis verkope
Baie dankie vir elke gemeentelid wie die 
kategese ondersteun met ons 
fondsinsamelings.  Julle ondersteuning word 
opreg waardeer.  

Die kategese verkoop Vrydagaand 26 
Augustus 2016 weer vetkoek en maalvleis 
teen R 25 elk.  Bestelling kan by Lynette 
van Tonder 084 499 9660 voor of op 
Dinsdag 23 Augustus 2016.

Kategese kamp
Hierdie jaar hou ons weer kategese kamp by 
Die Hoekie vanaf 23-25 September 2016. 
Ons sien vreeslik uit!  Die kampe beloop R 
300 - 00 per kategees en kan in paaiemente  
of eenmalig betaal word.  Maak jou gereed 
om in September-maand 'n FEES te hê!

•Navrae:
Lynette van Tonder 084 499 9660

Die Vrywaringsbrief en gedragskode vir die 
2016 Kategese kamp kan afgelaai word by 
www.nhkbergsig.co.za

Die lys van benodigdhede kan ook op die 
webtuiste afgelaai word onder die 
kampbrief.

Facebookblad
Sluit aan by ons facebookblad om op hoogte 
te bly met wat in die kategese aangaan, 
asook om terugvoer te kry.  As jy die 
kategese se blad wil “join” stuur ‘n “friend 
request”aan NHK Bergsig Kategese en ons 
“accept” jou.
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