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As gelowiges is ons die gebou van God   
(1 Korintiërs 3:10-17) 

 
Die gemeente van Korinte is deur Paulus gestig tydens sy 
tweede sendingreis in ongeveer 50 n.C. Die lidmate was 
hoofsaaklik nie-Jode, asook die Jode wat reeds in Jerusalem tot 
bekering gekom het. Die gemeente is in groepe verdeel -  
lidmate is teen mekaar afgespeel. Ongelukkig was Paulus en 
Apollos se aanhangers die voorbokke hierin. Klieke het gevorm. 
Vir Korinte het dit nie meer om Jesus gegaan nie, maar om die 
menslike ek. Die resultaat is groepvorming, wat lei tot 
onderlinge konflik. Uiteindelik kom God se Naam in gedrang en 
die gemeente verloor sy vermoë om 'n verskil in die wêreld te 
maak. 
Groepvorming rondom gemeenteleiers het 'n bedreiging vir die 
gemeente ingehou. Paulus skryf: Julle is ook die gebou van God. 
Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie 
bouer die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar hy 
moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander 
fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus 
Christus. 
Paulus lê die fondament van die gemeente (verse 10-11). Maar 
die bou van die gemeente eindig nie by die fondament nie. Die 
gemeente is die tempel van God (verse 16-17). Dit is die doel 
van die opbou van die gemeente. 'n Stewige gebou moet verrys 
op 'n stewige fondament. Die gemeente as gebou is die tempel 
van God. Die gemeente is die tempel van God. Fondamente en 
bouwerk moet ernstig opgeneem word. Die saai van 
verdeeldheid beskadig die tempel. Verdeeldheid in die 
gemeente is nie sonder gevolge nie. Die kern vir Korinte is of 
almal gegrondves bly op Jesus as fondament. 



Vandag is dit nog so. Die oomblik wanneer dit oor die eie ek 
gaan, ontstaan daar groepvorming wat lei tot konflik. Dan is dit 
ek teenoor jy, ons teenoor julle. Wit teenoor swart en arm 
teenoor ryk. Die resultaat is huwelike wat verbrokkel, 
huisgesinne wat opbreek, samelewingstrukture wat in duie 
stort. Geboue word afgebrand, menseregte word vertrap en 
delikate verhoudings waaraan hard gewerk is, word in 'n 
oogwink vernietig. So verdeel 'n kerk of gemeente ook in 
groepe. Die een groep sê ja, en die ander sê nee. Konflik 
ontstaan tussen lidmate wat lei tot vermindering van getalle en 
selfs skeuring. 
Hoekom gebeur dit?  
Want 'n ek-fondament beteken dat kerk-wees vir mense gaan 
oor sit, wag en ontvang, terwyl hulle fokus op wat hulle as 
verkeerd kan uitwys. Ek sal 'n erediens bywoon as die boodskap 
my pas. Ek sal help by 'n diensaksie as dit my pas. Ek sal by die 
kerk betrokke raak as dit nie indruis teen die belange van my 
gesin nie. 
Hierdie selfgerigte houding is presies die teenoorgestelde van 'n 
houding wat op Jesus as die fondament bou. Wie op Jesus bou 
sal, ten spyte van die gemeente se menslike foute en lidmate se 
verskillende persoonlikhede en behoeftes, saam met ander 
begin bou op beginsels wat Jesus in sy Woord neergelê het. 
Die kerk is daarom nie 'n luukse restaurant, waar ek maar net 
kan inkom, van die spyskaart kan kies wat om te eet en wag dat 
my behoeftes aangespreek moet word nie. Nog minder is die 
ampsdraers en die ander lidmate kelners wat net daar is om na 
my pype te dans. Daarom daag Paulus Korinte, maar ook ons, 
uit: Laat staan die ek-fondament. Vergeet van dit wat vir my 
belangrik is en dit wat ander gedoen of gesê het. Fokus net op 
Jesus as fondament. God stel daarin belang of ek aan sy kerk 
gebou het omdat Jesus vir my die belangrikste is. Is ek bereid 



om dit te doen, alleen, maar ook saam met ander? Die Here vra 
of ek alles doen tot sy eer, of ter wille van die vertoon terwyl ek 
eintlik agteraf daaroor mor en kla. 
Hieroor moet ek nou duidelikheid kry. As ek seker is van my eie 
verhouding met die Here, hoekom is ek dan onverskillig en 
traak-my-nie-agtig teenoor die Here se kerk? Dan pas die vrugte 
wat ek dra tog nie by die boom wat ek is nie. En dit sal die Here 
nie ongestraf laat bly nie, want in werklikheid is ek besig om die 
gemeente te verwoes en God oneer aan te doen! 
As Jesus my persoonlike fondament is, maar ook die fondament 
waarop ek in die gemeente bou, dan sal ek my loon ontvang. 
Wat die loon is, is nie baie duidelik nie. Miskien is dit om God se 
versekering te ontvang: 

 Die stormwinde kan maar aan die gemeente ruk en pluk, 
maar dit sal bly voortbestaan omdat die fondament op 
rots is, dit is dat Jesus die Here is. 

 Niks sal my as gelowige ooit uit God se hand ruk nie, 
want Hy is my Herder. 

 Ek kan in die vreugde deel om saam met ander in diens 
van God en sy kerk te wees, want hiervoor het Jesus met 
sy bloed betaal. 

Hoe lyk my bouwerk in Môregloed?   Is dit Jesus of ek?!  

                                                                  -   Ds Willem Kritzinger 

           



  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul 
verjaardae:  Verna Grobler word 82 op 18 Maart, Corrie Bothma 
word 80 op 29 Maart en Neethling Maass word 81 op 30 Maart. 
 
 
HELPMEKAARKLUB:  Byeenkoms Vrydag, 10 Maart om 09h30. Almal 
60 jaar en ouer is baie welkom om by die Helpmekaarklub aan te 
sluit. Dit is ‘n groep wat gesellig saamkuier by die kerk of iemand se 
huis, mekaar ondersteun en so dan en wan op uitstappies gaan. 
 
 
GEMEENTEBRAAI:  Sondag, 5 Maart na die erediens. 

 
 
BYBELINSIG-GROEP:: Elke Dinsdagoggend om 10h00. 

 
 
VERGADERINGS: 

Diakonie:  Sondag, 5 Maart na die erediens. 
Kerkraad:  Donderdag, 9 Maart om 19h00. 
 
 
BESOEKENDE PREDIKERS: 
19 Maart:  Prop. Bernard Barnard 
2 April:  Prop. Eddie Brown 
9 April:  Prop. Antje du Plessis 
 
 
 
 
 
 
 

Genade is die geskenk van Christus, wat die kloof 
tussen God en mens blootlê, en deur dit bloot te lê, dit 
oorbrug. - Karl Barth         
 



PANNEKOEK STORIE 

 
Die sesjarige Jannie besluit vroeg een Saterdagoggend om vir 
Mamma en Pappa te verras en vir hulle pannekoek te bak. Hy haal 'n 
groot bak en 'n lepel uit die kas uit, trek 'n stoel nader, klim op en trek 
die meelblik bo uit die kas uit. Die blik val om en 'n klomp meel 
beland op die vloer. 
Oeps! Klein probleempie! 
Met bakhandjies maak hy die meel bymekaar, gooi dit in die bak en 
klouter weer op die stoel. Hy werk volgens 'n plan, dus gooi hy 'n 
halfkoppie melk en 'n bakhand of twee suiker by en begin roer. 
Intussen raak die kat baie nuuskierig oor al hierdie gewerskaf in die 
kombuis, en toe hy sy draai deur die gemors op die vloer klaar 
gemaak het lê daar 'n ry wit meelspoortjies oral. Jannie wou só graag 
iets baie spesiaal maak vir sy ouers, maar nou begin dinge lelik skeef 
loop. Boonop is hy nou glad nie meer so seker oor wat volgende 
moet gebeur met hierdie pappery mengsel nie: Moet hy dit in die 
oond sit of op die stoof - en hoe werk 'n stoof nou eintlik? Hy is nie 
seker nie!  
Kat hou van sy mengsel en begin uit die bak uit lek. Jannie stamp 
hom weg, maar in die proses stamp hy die houer met eiers van die 
toonbank af. 
Wat 'n gemors! 
Hy spring van die stoel af om te probeer red wat te redde is, maar hy 
gly op die eiers. As hy opstaan is sy slaapklere besmeer met 'n taai, 
wit, jiggie mengsel, maar om dinge te vererger sien hy op daardie 
oomblik vir Pappa in die deur staan. Groot trane vorm op sy 
jammerlike wangetjies. Sy onderlippie bewe onbedaarlik. Moedeloos 
laat hy sy koppie sak... Hy wou so graag iets goeds doen, maar nou - 
hierdie verskriklike gemors!!!! En boonop gaan sy pa seker nou met 
hom raas - dalk 'n pak slae gee. Rou snikke skeur deur die ou lyfie as 
hy skuldig vir sy pa loer deur die traantjies. 
Pappa kyk die gemors meewarig aan, stap met kaal voete deur die 
taai mengsel en tel vir Jannie op. Hy druk hom styf teen sy bors en 
soen hom vol liefde. En in die proses besmeer hy sy eie slaapklere. 

En net so werk God ook elke keer met ons as ons opmors. So 
dikwels probeer ons iets goed vir Hom doen, met die beste van 
intensies, maar dikwels keer op keer maak ons maar net 'n gemors 
daarvan: 



*Jy organiseer 'n aksie vir die kerk, maar trap in die proses op 
iemand se tone (of sy kop!).  
*Of jy probeer om jou huwelik te red, maar land net verder in die 
moeilikheid.  
*Dalk probeer jy getuig teenoor iemand om hom/haar na die Here te 
lei, maar jou getuienis is so lomp dat jy hul net verder wegdryf van 
God af. 

Soms staan ons in trane voor God en ons weet nie meer watter kant 
toe nie, en dan tel Hy jou in liefde op en vergewe jou, al maak die 
gemors wat jy veroorsaak het Hom self in die proses vuil. 
Die blote feit dat ons maar net 'n gemors maak van alles, al probeer 
ons ook hoe hard om goed te doen, beteken nie dat ons nou moet 
ophou "pannekoek bak" nie. Een of ander tyd gaan daardie 
pannekoek 'n sukses wees, en dan sal ons so bly wees dat ons 
aanhou probeer het! Kom ek en jy bak vandag heeldag pannekoek 
vir die Here! 

Lieflike dag in God se teenwoordigheid, genade en krag is my 
hartsgebed vir jou en jou geliefdes vir vandag. In Jesus se Lieflike 
Naam!!!  

-   Uit Koningsdogters vir Jesus Bediening 

 

                                                               



 

 

 

 

 

Lees die boek Ester vir die antwoorde. 

DWARS: 
1.   Seun van Haman. 
3.   Ester se voog. 
5.   Fees om Jode se oorwinning oor hul vyande te vier. 
8.   Vader van Haman. 
10.  Pers linnetoue is daarmee vasgemaak aan die marmerpilare. 
12.  Die koning het beveel dat almal voor hierdie man moet kniel. 
13.  Tiende Joodse maand. 
15.  Hy het toesig gehou oor die koning se vrouens. 
17.  Ester het haar vervang as koningin. 
18.  Haman wou hierdie volk uitroei. 
19.  Hebreeuse woord vir die lot. 
21.  Tydsduur van die meisies se skoonheidsbehandeling. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORDE BLOKRAAI FEB 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF: 
2.   Twaalfde Joodse maand. 
3.   Dis gebruik as deel van skoonheidsbehandeling. 
4.   Haman se vrou en vriende het gesê hy moet dit laat bou vir  
       Mordegai. 
6.   Ester het gevra dat Mordegai en die Jode in Susan soveel  
      dae moet vas. 
7.   Vestingstad in Ahasveros se tyd. 
8.   Ester se Joodse naam. 
9.   Haman het soveel seuns gehad. 
11. Die koning het dit na Ester uitgesteek toe hy haar in die  
       voorhof sien. 
14. Na Haman se dood is sy eiendom aan haar gegee. 
16. Ester het Haman en die koning uitgenooi daarheen. 
20. Ester het gevra dat Mordegai en die Jode in Susan dit moet  
       doen voor sy die koning gaan spreek. 

 
 



                                                    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. 
 

Hy het soos ons geword sodat ons soos Hy kan word.           
-  Alan Redpath 
 

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 

 Verhuring van alles rondom ‘n funksie soos dekor, breekgoed en linne 

(buite funksies ook)  

 

Skakel gerus of stuur epos vir enige navrae 

Brenda en Eben Swart    0768146348 

 
Proefleser (Engels) 

 
  Benodig jy iemand om die taal- en grammatikafoute in   

  'n skryfstuk reg te maak? Of iemand om jou rou woorde   

  te verander in duidelike sinne wat maklik is om te lees?  

 
Kontak  jaco@otherworldlyediting.co.za 

 

mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za
http://www.keurboomfunctionhire.co.za/


  Lag ‘n bietjie...   
 
‘n Dominee word afgetrek vir ‘n spoedoortreding. 

Verkeersbeampte: Waar woon jy? 

Dominee: Kerkstraat 1, Van Wyksdorp. 

Verkeersbeampte: Jou werksadres? 

Dominee: Kerkstraat 1, Van Wyksdorp. 

Verkeersbeampte: O, jy’s werkloos en jy vat sulke kanse! 

 
                                               

Die dominee se 5-jarige dogtertjie het gesien dat hy altyd op die 

trap van die kansel stilstaan en sy oë toemaak voor hy op die kansel 

klim. Eendag vra sy hom hoekom hy dit doen. 

“Liefie,” verduidelik hy, “ek vra die Here om my te help om goed te 

preek.” 

“Nou hoekom doen Hy dit dan nie?” 

 




Die dominee vra vir ‘n sesjarige: “Jy sê jou mamma bid elke aand as sy 

jou in die bed sit? Dis mooi. Wat bid sy?” 

Die seuntjie antwoord: “Dankie Vader dat hy in die bed is!” 

 

                                                



Koos en Jors stap in die Bosveld. Dis nag. “Is dit waar,” begin Jors, 

“dat ‘n luiperd jou nie sal aanval as jy ‘n flits dra nie?” 

Koos: “Dit hang af van hoe vinnig jy daai flits dra!” 

 

                                                



Hoekom het die blondine ‘n maatband saam bed toe geneem? Want sy 

wou sien hoe lank slaap sy. 

                                                

 



         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 
Adminkommissie – 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 d.m.v. koeverte en 
debietorders is beskikbaar op die kennisgewingbord by 
die hoofdeur. 
 
 
 God se gawes laat die mens se grootste drome sleg 

afsteek.                           -  Elizabeth Barrett Browning 
 

 

Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert. 

 


