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‘n Boodskap vir Nuwejaar
Ja voorwaar, nóg ‘n jaar is verby! Hier staan ons aan die begin van weer ‘n
nuwe jaar : 2017.
Vir baie van ons was 2016 ‘n donker jaar: op politieke, ekonomiese en ook
op persoonlike gebied.
Heelwat van ons lidmate het in die afgelope jaar ‘n geliefde lewensmaat
aan die dood moes afgee. Daar was gebeurtenisse wat ons lewens
traumaties beinvloed het. Op baie terreine is ons geskok, stomgeslaan.
Dinge het gebeur wat ons onsself nie in ons wildste drome kon indink nie.
Ja, ook die toekoms mag dalk weer vir ons ‘n paar verrassings inhou.
As gelowiges - as kinders van God - gaan ons die toekoms egter
tegemoet vol geloofsvertroue. Ons weet Wie in beheer is van ons lewe!
Ons elkeen is kosbaar vir die Here. Hy het immers ‘n baie duur prys vir ons
betaal. Ons is syne. Ons behoort aan Hom. Hy sal nooit sy handewerk
prysgee nie.
Gaan dus 2017 in met moed, met geloof, met liefde, met vertroue, met die
bereidheid om voluit vir die Here te lewe. Ons is op pad - na ons ewige
bestemming. Sommige gaan weer voor ander daar opdaag, maar ons is
almal op pad. Volhard in die geloof, hou jou oë op die Here Jesus gevestig.
Dien die Here met blydskap. Wees lief vir God en vir jou medemens. Lees
jou Bybel. Besoek sy huis. Bid gedurigdeur. Raak betrokke in die
gemeenskap. Vergewe diegene wat jou te na gekom het. Vergewe ook
jouself vir onbesonne dinge wat jy aangevang het. Lewe in vrede met alle
mense. Wees in alles dankbaar. Gaan met jou sorge en pyne na die Here
toe - Hy weet in elk geval daarvan. Hy weet wat jy nodig het nog voordat
jy Hom gevra het. Wees gerus dat God jou nooit bo jou kragte sal beproef
nie. Op die regte tyd - op Sy tyd - gee Hy uitkoms. Verlustig jou in die
Here.
Mag 2017 vir elkeen van ons ‘n jaar wees van groei in ons geloof, van
geloofsekerheid, en dat die Heilige Gees al meer die beheer van ons lewe
sal oorneem - tot eer van God ons Skepper en Jesus ons Verlosser.

- Ds Willem Kritzinger

GEMEENTENUUS
SIEKES IN DIE GEMEENTE: U voorbidding word gevra vir die
volgende siekes in die gemeente: Magda Liebenberg, Ponie Beukes,
Ockert Schoeman, Francois van der Vyver, Rina Potgieter.
VERJAARDAE: Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul
verjaardae: Boet Pinkham word 83 op 6 Januarie en Berna Kruger
word 84 op 22 Januarie.
HELPMEKAAR: Byeenkoms Vrydag 13 Jan om 9h30 – Vrugtefees
MANDJIEDANS: 4 Februarie
GEMEENTEBRAAI: 5 Februarie
VERGADERINGS:
Admin kommissie Donderdag 12 Jan 18h30
Jeugkommissie Sondag
15 Jan 10h30
Diakonie
Sondag
22 Jan 10h00
Vrouediens
Dinsdag
24 Jan 18h30
Kerkraad
Donderdag 26 Jan 19h00
BESOEKENDE PREDIKERS JANUARIE 2017:
1 Jan: Dr Gerhard Bothma
8 Jan: Ds Jacques Myburgh

Die Bedelaar
‘n Bedelaar het naby aan die koning se paleis gewoon. Op ‘n dag sien hy ‘n
proklamasie wat opgesit is by die paleis se poorte. Die koning was van plan
om ‘n groot feesmaal aan te lê en elke een wat koninklike klere aanhet word
na die feesmaal genooi.
Die bedelaar kies weer koers terwyl hy so kyk na sy vodde klere wat hy aan
het en gee ‘n sware sug. Hy dink by homself dat dit sekerlik net konings en
hul families is wat koninklike klere het. Stadig begin hy ‘n idee te kry maar
die voorbarigheid daarvan laat hom skoon bewe van angs, kan hy dit waag?
Hy besluit om weer terug te gaan na die koning se paleis. By die poorte kry
hy die koning se wag en vra hom, “Asseblief, meneer, ek wil graag met die
koning praat.”
“Wag hier” beveel die hekwag, Na ‘n paar minute is die wag terug en sê aan
die bedelaar, “Sy majesteit sal jou nou sien,” en met die laat hy die bedelaar
die paleis binnegaan.
“Jy het versoek om my te sien?” vra die koning.
“Ja, u majesteit. Ek wil so graag die feesmaal bywoon maar ek het nie
koninklike klere om aan te trek nie. Asseblief majesteit, as ek so voorbarig
mag wees, kan ek een van u ou stelle koninklike klere kry sodat ek ook die
feesmaal kan bywoon?”
Die arme boemelaar bewe so baie dat hy nie die klein glimlag op die koning
se gesig bemerk nie. “Jy was baie wys om na my te kom met die saak,” sê die
koning. Die koning roep sy seun, die jong prins. “Neem die man na jou kamer
en gee vir hom van jou koninklike klere om aan te trek.”
Die prins het gemaak soos wat die koning hom beveel het en sommer gou
was die boemelaar voor ‘n spieël, geklee in klere wat sy stoutste verwagtings
by verre oortref.
“Jy kwalifiseer nou om die koninklike feesmaal môre by te woon.” sê die
prins, “Maar nog meer belangrik, jy sal nooit weer ander klere nodig kry nie.
Die klere sal hou vir ewig.”
Die bedelaar val op sy knieë en bedank die prins uit die diepte van sy hart.
Maar terwyl hy besig is om uit die kamer te stap, kyk hy terug na die hopie
vodde klere wat op die vloer lê. Hy aarsel ‘n oomblik. Wat sal gebeur as die

prins verkeerd is? Wat sal gebeur as hy dalk later sy ou klere weer nodig kry?
Vinnig raap hy hulle bymekaar.
Die feesmaal was nog meer wonderlik as wat hy dit kon voorgestel het in sy
wildste drome, maar hy kon homself nie geniet soos hy moes nie. Hy het ‘n
klein bondeltjie gemaak van sy ou vodde klere en dit op sy skoot geplaas en
die bondeltjie het kort - kort afgeval van sy skoot af. Die kos was redelik
vinnig aangegee tussen die gaste en die bedelaar het van die beste lekkernye
gemis met die wat hy gereeld die bondeltjie vodde moes optel.
Die tyd het wel geleer dat die prins wel reg was, die klere het vir ewig gehou.
Maar steeds het die arme bedelaar meer en meer verknog geraak aan sy
bondeltjie vodde. Soos wat die tyd aangestap het, het die mense nie meer
die koninklike klere gesien wat hy aangehad het nie maar slegs die vuil
bondeltjie vodde wat hy altyd met hom saamgedra het waar hy ookal gaan.
Hulle het ook altyd van hom gepraat as die ou man met die vodde.
Eendag terwyl hy op sterwe lê, besoek die koning hom. Die bedelaar sien die
hartseer in die koning se gesig toe dié die bondeltjie vodde op die bed sien.
Dadelik onthou die bedelaar die prins se woorde en hy besef dat die
bondeltjie vodde hom ‘n leeftyd van werklike koninklike heerlikheid
ontneem het. Hy het bitterlik begin ween oor sy dwaasheid en die koning het
saam met hom geween.
Ons is uitgenooi om aan te sluit by ‘n koninklike familie – die familie van
God. Om fees te vier saam met Hom aan die feesmaal. Al wat ons moet doen
is om ontslae te raak van die vodde en om “nuwe klere” van geloof aan te
trek soos aan ons voorsien deur God se Seun, Jesus. Ons kan nie bly vashou
aan ons ou vodde nie. Wanneer ons, ons geloof plaas in Jesus moet ons die
sondes laat vaar in ons lewe en afstand doen van ons ou weë.
(2Kor 5:17) Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou
dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
-

Sielskos

Help die skaapwagter om die skaap te red
Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo! Markus 5:36

WOORDSOEK: BYBELBOEKE

Matteus

Efesiërs

Jakobus

Markus

Filippense

Petrus

Lukas

Kolossense

Judas

Johannes

Tessalonisense

Openbaring

Handelinge

Timoteus

Romeine

Titus

Korintiërs

Filemon

Galasiërs

Hebreërs

GEE ONS GELOOF, HOOP EN LIEFDE
GELOOF om te glo as in ‘n wêreld van twyfel ‘n naamlose angs
van binne en buite die mensdom laat struikel...
HOOP vir ‘n wêreld, sinies en koud
Wat strewe na mag en hunker na goud....
LIEFDE wat verder as ras en geloof kan strek
Wat aan elke behoefte voldoen en die wêreld bedek...
Heer, gun ons hierdie gawes –
GELOOF, HOOP en LIEFDE
Hierdie drie waarvan die wêreld so min het....
Want slegs hierdie gawes van ons Hemelse Vader
Kan die mens se haat in LIEFDE verander.

______________________________________________________________

Blokraaisel-oplossings Nov en Des

Lewenswenke
1. Die beste manier om iemand "terug te kry" is om te vergewe.
2. Voed jou geloof en jou twyfel sal sterf van die honger.
3. Tensy jy die hele skepping kan skep in 5 dae, is dit miskien nie so 'n
goeie idee om vir God voor te skryf nie.
4. Suksesvolle huwelike is nie om die regte persoon te vind nie maar om
die regte persoon te wees.
5. As die Gras groener is aan die ander Kant van die draad, kan jy
verseker wees die waterrekening is ook hoër.
6. Woede is 'n toestand waar die tong vinniger werk as die verstand.
7. Jy kan nie die verlede verander nie, maar jy kan die huidige ruïneer
deur te bekommer oor die toekoms.
8. God gee altyd Sy beste aan hulle wat die keuse aan Hom oorlaat.
9. Alle mense glimlag in dieselfde taal.
10. 'n Drukkie is 'n groot geskenk! "One size fits all"!
11. Almal verdien om bemin te word.... veral hulle wat dit nie verdien nie.
12. Die werklike maatstaf vir 'n man se rykdom is wat hy belê het in die
lewe hierna.
13. Elke een het skoonheid maar nie almal sien dit nie.
14. Dank God vir wat jy het en VERTROU HOM vir wat jy benodig.
15. Indien jy jou hart vul met verwyte oor gister en bekommernisse van
môre, het jy geen vandag om voor dankbaar te wees nie.
16. Indien iemand iets slegs van jou sê, leef so dat niemand dit glo nie.
17. Geduld is die vermoë om jou "engine te laat idle" terwyl jy voel jy wil
jou "gears strip".
18. Harde woorde breek nie bene nie maar wel harte.
19. Liefde word versterk deur saam deur konflik te werk.
20. Om uit die moeilikheid te kom, moet mens gewoonlik daardeur.
21. Ons neem as vanselfsprekend aan die dinge waarvoor ons moet
dankie sê.
22. Liefde is die enigste ding wat verdeel kan word sonder dat dit minder
word.
23. Neem tyd om te lag want dit is die musiek van die siel.
24. Karakter word getoets deur voorregte, hoe meer voorregte iemand
geniet, hoe beter kan jy sien wié hy werklik aan die binnekant is.
Mag God deur sy Heilige Gees in ons harte heers.

Advertensies
Enigiemand wat belangstel om ‘n besigheid of diens te adverteer op
hierdie bladsy teen ‘n geringe fooi, kan vir Ilse kontak by 082 434 6499 of
ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za.
Dit sluit in werk wat u doen vir ekstra inkomste, soos bv beskuit/koekies
bak, herstelwerk, naaldwerk/klere maak, tikwerk, ens. Inkomste van
advertensies kan help om die drukkoste van die Mosterdsaadjie te dek.

Keurboom Funksies en
Spyseniering
www.keurboomfunctionhire.co.za
epos: info@keurboomfunctionhire.co.za
Ons het nou ‘n venue so 7 km van die Sefako
Makgatho afrit op die N1
Ons bied aan:
-

Saal, lapa, swembad en opelug
boskerkie
Spyseniering vir alle geleenthede,
insluitend platters
Vehuring van alles rondom ‘n funksie
soos dekor, breekgoed en linne (buite
funksies ook)

Skakel gerus of stuur epos vir enige
navrae
Vir meer inligting oor Aloe Vera en
Forever Living produkte
kontak Karen Kruger by

082 478 9281

Brenda en Eben Swart
0768146348

REKENINGNOMMERS:
Nederduitse Gereformeerde Gemeente Môregloed
Lopende Tjekrekening:
ABSA - Rekeningnommer: 1430161624 - Takkode: 335 245
Geldmark:
ABSA - Rekeningnommer: 9102571184 - Takkode: 335 245

 Lag ‘n bietjie... 
Die tannie kom elke Sondag kerk toe met 'n plastiese sakkie in die
hand. Na drie maande kan die dominee nie meer sy nuuskierigheid
bedwing nie en vra haar wat in die sakkie is. 'Nee kyk dominee, die
ding werk so: my man weier om kerk toe te gaan. Sondag na Sondag
sorg ek dat die skaapboud, gebakte aartappels en bykos gereed is
voor kerk, om na die kerk net opgewarm te word vir ete. Maar by die
huis gekom, is die skaapboud en aartappels so te sê opgeëet. Toe
maak ek 'n plan. In hierdie sakkie is sy tande.'



Gatiep sleep ‘n tou die straat af en loop verby Maraai.
Maraai sê vir Gatiep, “Hoekom sliep djy die tou?”
Gatiep sê, “want as ek hom stoet dan val ek die heel tyd oor hom.”


Meraai...Gatiep waar het djy dai watch gekry?
Gatiep....Ek het dit in ‘n resies gewen.
Meraai...Hoeveel mense het deel geneem?
Gatiep....Drie, die polisieman, die eienaar van die watch en ekke.
















MÔREGLOED LIGDRAERS
WHATSAPP GROEP
(Bly op hoogte met wat in ons gemeente gebeur en bid saam! )

Ons nooi almal uit om aan te sluit by die Whatsappgroep.
Stuur ‘n whatsapp na Wimpie (083 254 6023) of
Anneline (081 379 0863) of Ilse (076 163 6757) en
ons sit jou op die Môregloed Ligdraers se
whatsappgroep.

KONTAKPERSONE
Admin.kommissie – Pieter Avenant 082 371 843008
Afkondigings – Ilse van Hemert 082 434 64992 31 0
Bybelinsig – Ds Willem 082 417 1989
Diakens – Nadia van Reenen 083 490 1152
Helpmekaarklub vir senior lidmate – Johnny Jansen 082 493 4647
Jakaranda kinderhuis – Anneline van Reenen 081 379 0863
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen 081 379 0863
Koster – Liz Bothma 071 569 8030
Mosterdsaadjie – Ilse van Hemert 082 434 6499
Orkes – Ilse van Hemert 082 434 6499
Ouderlinge – Wimpie van Reenen 083 254 6023
Vrouediens –
Elma Carelsen 082 786 5109 / Ilse van Hemert 082 434 6499

Lys van offergawes ontvang dmv koeverte en debietorders is
beskikbaar op die kennisgewingbord by die hoofdeur.

Dit verseker Ek julle, wie my woorde hoor en vertrou op Hom wat
My gestuur het, het die ewige lewe. Joh 5:14

