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ŉ Blinde man ontmoet ŉ Geneesheer (Lukas 18:31-34)
Jesus op pad na die kruis
“Any discussion of how pain and suffering fit into God's scheme
ultimately leads back to the cross.” – Philip Yancey
Dit is Jesus se laaste week op aarde, en ons vind hom waar Hy
en sy dissipels oppad is na Jerusalem. Daar rus ŉ sware las op
hierdie man se skouers. Ja, Jesus weet wat op Hom wag – die
kruis... Terwyl hulle op pad is, gaan hulle by die stad Jerigo
aan. Dit is gewoonlik die laaste plek waar pelgrimsreisigers
oornag voordat hulle die laaste skof na Jerusalem aanpak.
Jesus het intussen sonder dat dit die bedoeling was, ŉ skare
mense wat hom oral gevolg het, bymekaar gemaak. Langs die
pad kom hulle op ŉ man af wat nie kon sien nie. Natuurlik was
bedelary die enigste manier vir hierdie man om ‘n geringe
inkomste te genereer. Blindheid was in daardie dae ‘n baie
algemene verskynsel. In ‘n stad soos Jaffa was sowat 500
mense uit ‘n bevolking van 5 000 blind. Daar is gewoonlik gesê
dat die mense in die stad of blind was of net een funksionele
oog gehad het. Daar was toe nog geen behandeling of
genesing vir blindheid nie.
Ons lees in Lev. 19:14 dat daar van God se volk verwag word
om na blinde mense om te sien, maar daar was ten spyte van
hierdie opdrag steeds ‘n geweldige religieuse stigma ten
opsigte van blindheid. Dit het direk verband gehou met die
persepsie dat die persoon juis met blindheid gestraf is omdat
hy, of dalk sy ouers, gesondig het.
Die verhaal in Lukas bewys dat die samelewing nie hierdie
opdrag in Lev.19 nakom nie, en derhalwe word die blinde
mense aan hulle eie genade oorgelaat. Om hierdie rede is dit
ongelooflik om die diepte van hierdie man se geloof te
aanskou. Daar waar hy tot dusver dalk wanhopig langs die pad
gesit het, besef hy meteens dat hierdie man, hierdie Jesus van

Nasaret, sy enigste hoop is. Daarom het hy ten spyte van wat
ander mense sou sê of dink, besluit om Jesus te roep. Hy het
met alles in hom geroep, geroep asof dit sy laaste kans is. Dit
moes sekerlik die wanhoop en desperaatheid in hierdie man se
stem gewees het wat Jesus meteens tot stilstand gedwing het.
Op Sy bevel moes die mense hierdie blinde bedelaar op slag
na Hom bring. Hoe wonderbaar is dit dat Jesus, die Seun van
God, gaan stilstaan by iemand in nood, ongeag van die
moeilike tyd wat binnekort vir Hom sou voorlê. Hy skuif sy eie
belange, sy eie bekommernisse, opsy, sodat die koninkryk van
God kan vergroot en God opnuut verheerlik kan word. Hierdie
blinde man se geloof was groot. Hy het nie sy sig gehad om
hom van Jesus se grootheid te oortuig nie. Nee, al wat hy kon
doen was glo. Dit kan ons ook sien in die feit dat hy Jesus
aanspreek as “Seun van Dawid” – sy Messiaanse naam, wat
die Verlosser beteken. Dis asof hy in geloof reeds na die
Verlosser, die Een wat hom uit sy blindheid sou verlos, uitroep.
In vers 41 vra Jesus vir hom, “Wat wil jy hê moet ek vir jou
doen?” Sou Jesus (wat wel kon sien) dan nie reeds geweet het
nie? Was dit nie vanselfsprekend nie? Hy het geweet, maar
wou steeds hê dat die blinde man sy behoefte in woorde
uitspreek. Daarom vra Jesus die blinde man om vir Hom te
vertel wat sy behoefte is.
Het jy dit dalk al ook in jou eie lewe ervaar? God ken jou hart,
en hy ken jou gedagtes. Hy weet wat jy nodig het en wat jy so
bitter graag wil hê. Maar tog wil Hy ook soms die behoeftes van
ons harte uit ons eie monde hoor. Hy wil hê dat ons in ons
gebede ons afhanklikheid aan Hom verklaar, en hardop erken
dat Hy die Almagtige Vader, die Seun van Dawid is. Die
alombekende spreekwoord lui, “wat die hart van vol is loop die
mond van oor”. So wanneer God die Heer en meester van jou
lewe en hart is, en jy dit sonder huiwering kan bely, behoort die
nederige gebaar vir jou ook heel natuurlik plaas te vind.
In die geval van die blinde man het Jesus dadelik sy behoefte
aangespreek en is hy oombliklik van sy gestremdheid genees.

Dit gebeur nie noodwendig altyd so nie. Soms leer die Here
ons nie net ‘n les in afhanklikheid en nederigheid nie, maar ook
‘n harde les in geduld. Neem vandag die besluit om opnuut jou
behoeftes en bekommernisse in jou gebede aan die Here
bekend te maak. Erken dat Hy die Koning van alle konings is,
die Skepper van die hemel en aarde, maar allerbelangrikste,
erken dat jy Hom in alle omstandighede nodig het en nie
sonder Sy liefde en genade kan bestaan nie.
Die resultaat van hierdie daad is net nog een van die vele
wonderwerke wat Jesus hier op aarde verrig het, maar die kern
van die gebeurtenis is dat hierdie man sonder om vir een
oomblik te twyfel, in Jesus se bestaan geglo het. Hy het nie
nodig gehad om eers te sien om te kan glo nie! Maar die
eintlike betekenis van hierdie daad is nie net ‘n blinde man wat
weer kon sien nie, maar dat die goedheid en grootheid van God
opnuut weer in ons, en in die mense wat hierdie gebeurtenis
aanskou het, se gedagtes ingeprent is.
Daarom is die pad na die kruis so belangrik. Deur hierdie reis
saam met God besef ons opnuut dat die Here se liefde en
genade onvoorwaardelik is vir ons. Ons moet net glo en vertrou
soos hierdie blinde man. God ken ons harte en ons diepste
begeertes en daarom weet Hy ook wat ons nodig het in die
lewe. Hy wil vir jou en my sorg, en daarom hang Hy aan die
kruis en bring die grootste offer denkbaar.
My gebed vir elkeen is dat ons sal besef dat ons nie sonder die
Here kan lewe nie, want ons leef SAAM met Hom!
Ds. Willie

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE: Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul
verjaardae: Chris Swanepoel word 81 op 2 April, Annatjie Hamming
word 80 op 18 April, Sampie van Graan word 88 op 26 April en
Theuns Berry word 81 op 27 April.
HELPMEKAARKLUB
Byeenkoms op Vrydag, 13 April, om 9h30. Dit is ‘n Chinese braai.
VERGADERINGS
Ouderlinge: Donderdag, 12 April, om 18h30
Admin. komm.: Dinsdag, 17 April, om 18h30
Diakonie: Sondag, 22 April, net na die erediens
Vrouediens: Dinsdag, 24 April, om 18h30
Kerkraad: Donderdag, 3 Mei, om 19h00
DAMESOGGEND
Die Vrouediens gaan weer ‘n damesoggend aanbied op Saterdag,
5 Mei. Merk solank die datum in u dagboek. Die dames van die groep
Desibel gaan weer optree, en een van hulle, Maryke Groenewald, ‘n
lewensafrigter en psigometris, gaan ons spreker wees.
MOSTERDSAADJIE
Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, stuur asb. u
epos-adres na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za.
LIDMAAT-REGISTRASIE OP INTERNET
Daar is nou ‘n fasiliteit waar lidmate op internet kan registreer om
hulle inligting op die gemeente se register te sien. U gaan na
www.winkerkonline.co.za en kliek op registreer. Sodra u klaar

geregistreer het, sal ‘n boodskap na die skriba gestuur word om die
registrasie goed te keur. Nadat dit goedgekeur is sal u kan inteken en
u inligting nagaan en verander waar nodig. Daar word dan
outomaties weer ‘n boodskap na die skriba gestuur wat dan die
nodige veranderinge op die gemeente se register sal aanbring. Dit is
‘n maklike manier om u selfoonnommers en epos-adresse op datum
te hou en enige spelfoute, ens. reg te maak. Inligting oor gemeentesake word soms via sms of epos aan die hele gemeente gestuur, en
dit is dus belangrik dat u kontakinligting te alle tye op datum is.
Indien u nie per epos en/of sms gekontak wil word nie, stuur
assseblief ‘n sms aan Ilse by 082 434 6499 en vra dat dit so aangedui
word op die gemeente se register.
MÔREGLOED LIGDRAERS WHATSAPP-GROEP
Dit is ‘n groep waar u kan inligting deurgee aan die gemeente, vra vir
gebed en saam bid.
Indien u wil aansluit by die groep, stuur asb ‘n whatsapp na Wimpie
(082 254 6023), Anneline (081 379 0863) of Ilse (076 163 6757).
KLEINGROEPE
Sondagaande om 18h00 by Rooielsstraat 1170. Hulle is tans besig
met ‘n reeks: Ons is die huisgesin van God.
Weeklikse temas:
1 April: Die huisgesin van God kan die wêreld verander.
JAKARANDA KINDERHUIS
Ons kerk is betrokke by Huis 4, waar daar 10 gebroke seuns is wat
wonder waar hulle inpas. Ons kerk help waar ons kan met skenkings
wat inkom, en ook ‘n projek wat maandeliks vir hulle badgoed koop.
As jy wil betrokke raak met kos, klere of badgoed, kontak asb vir
Anneline (Linky) van Reenen by 081 379 0863 of
linkyvanreenen@gmail.com

KINDERKERK EN KATEGESE
Sonskyn Kinderkerk Sondagoggende vanaf 9h00. Alle kinders van 4
tot 13 jaar is welkom om dit by te woon. Ons reis deur “Eendag as ek
groot is…”. Ons vlieg na die maan, of soek diewe op die grond, plant
blomme in die tuin. Kom kyk wat doen ons die maand by die
kinderkerk. Miskien gaan ons op ‘n reis of dans in Parys. Moet nie
uitmis vir wat God jou wil wys nie!
Daar is kategeseklasse na die erediens vir ouer kinders 13 tot 16 jaar.
Belydenisklas Sondagmiddae om 16h00.

------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van boekverkope
Feb 2017 – Feb 2018
Geld inbetaal aan die volgende instansies:
Arendsnes
R 860
Jakaranda kinderhuis
R 1 230
CMR
R 1 520
Louis Botha
R 1 800
Huis Vergenoeg
R 980
NG Môregloed
R 1 800
Radiokansel
R 1 080
Kruger huis
R 800
Uitgawes:
Hulp met op en aflaai
R 2000
Gom en plakpapier
R 600
Baie dankie vir u ondersteuning.
Bowenal dank ek die Heer vir krag en gesondheid
om nog daarmee aan te gaan.

Verna Grobler

(Tannie Boek)

BYBEL BLOKRAAI

Lees Markus 16 en Lukas 24
DWARS:
2. ‘n Dorpie twaalf kilometer van Jerusalem af.
5. Die vroue het dit gekoop om Jesus se liggaam te balsem.
12. Jesus het vir die dissipels gesê om dit aan die hele mensdom te
verkondig.
14. Wie nie glo nie, sal .... word.
15. Dit was voor die ingang van Jesus se graf.
AF:
1. Toe die vroue vertel wat hulle gesien het, het hy opgespring en na
die graf gehardloop.
3. Jesus het heel eerste aan haar verskyn.
4. Jesus is in die hemel opgeneem terwyl hy die dissipels ....
6. Die engel het vir die vroue gevra: “Waarom soek julle die ... by die

dooies?”
7. Toe Jesus aan die elftal verskyn, het Hy hulle verwyt oor hulle ...
8. Jesus het dit voor die dissipels geëet (2 woorde).
9. Die engel het vir die vroue gesê hulle sal Jesus by hierdie plek
sien.
10. Jesus het vir die Emmausgangers gesê: “Wat ‘n gebrek aan begrip
en wat ‘n traagheid van ....!”
11. Hy was van Arimatea.
13. Julle moet in die stad bly totdat julle met .... van bo toegerus is.


Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo.
Joh 20:29.


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 vanaf 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

 Lag ‘n bietjie... 
Dit is Saterdag, en op die Kaapse Parade is die tafels propvol
en dit koop en verkoop vir die vale. Van die kant van die
standbeeld dreun die prediker se waarskuwende stem oor die
omstanders se koppe: “Djulle moet djulle bekeer! Djulle moet
djulle se verkeerdighede laat staan! En as djulle nie wil luister
nie, sal djulle hel toe gaan!”
‘n Doodse stilte heers rondom die standbeeld.
“En die hel, sê ek vir djulle, is ‘n vreeslike plek. Die Woord sê
daar sal ‘n geween wees en ‘n gekners van tanne!”
Iemand lag en die prediker kyk stip in sy rigting. “En djy met
die haasbek daar annerkant. Die manne wat nie tanne het nie,
vir hulle sal tanne gesipplaai word!”


Wanneer die plattelandse dominee smiddae laat by die pastorie
aankom, sê hy uit gewoonte vir sy tuiner: "Gert, gaan kyk of
daar iets in die motor se kattebak is en bring dit asseblief vir
ons kombuis toe.”
Later vra die dominee dan: “Het jy die goed ingebring, Gert”?
“Ja, Dominee,” antwoord Gert. “Ek het die vleis, die sakkie
aartappels, die melk en botter op die kombuistafel gesit.”
Toe die predikant later na ‘n stedelike gemeente beroep word,
aanvaar hy dit. Een middag laat, na huisbesoek, versoek hy Gert
om te gaan kyk wat in die motor se kattebak is en dit in te
bring.
Gert kom ‘n rukkie later ontsteld terug en rapporteer:
“Daar’s nie vleis nie, daar’s nie aartappels nie, daar’s nie botter
nie, daar’s nie ‘n spaarwiel nie en daar’s ook nie spênners nie!”


REKENINGDETAILS VIR GEMEENTE
Debietorders en internetbetalings:
ABSA 1430 1616 24R Takkode 335 245
Geldmarkrekening
ABSA 910 257 1184 Takkode 335 245
Ge
KONTAKPERSONE IN GEMEENTE
Admin. kommissie – Pieter Avenant 082 371 843008
Afkondigings – Ilse van Hemert 082 434 64992 31 0
Diakens – Pieter du Toit 082 491 4927
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
Saalhuur – Ilse van Hemert 082 434 6499
Skriba – Ilse van Hemert 082 434 6499
Vrouediens – Elma Carelsen 082 786 5109
Ilse van Hemert 082 434 6499


God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy
enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige
lewe sal hê. Joh. 3:16.
Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert.

