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ONS IS STROME LEWENDE WATER!
Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet
sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die
water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
Openbaring 22:17
Wat ’n heerlike uitnodiging! Die Gees en die bruid (gemeente)
sê: Kom! Ná al die eeue van die kerk se bestaan, staan die
uitnodiging steeds. Ook na al die jare van ons gemeente se
bestaan, nooi óns steeds, saam met die Heilige Gees, sondaar
mense om water van die lewe te kom kry. Gratis!
Ons het dit gedoen oor die afgelope 60 jaar, doen dit steeds en
gaan dit ook doen op die pad vorentoe: om saam met én onder
leiding van die Gees van die Lewende Here vir dors mense
water wat lewe gee aan te bied. Van ons vra dit om met
verantwoordelikheid en eienaarskap as gemeente van Jesus
Christus te lewe.
Ons sal óns verantwoordelikheid hieroor voor die Here moet
nakom. God maak ons Sy medewerkers. Mens verstaan dit nie
altyd nie, maar die kerk bly God se weg na die wêreld. Die
wêreld kan byna enigiets wat die kerk doen net so goed soos
die kerk doen, en selfs beter! Om hongeriges te voed, siekes
en bejaardes te besoek, ens. Daar is wel een ding wat die
wêreld nie kan doen nie – hulle kan nie vir mense God se
genade bied nie! Dit is ons verantwoordelikheid om God se
genade soos lewende water vir dors reisigers op ons
lewenspad aan te bied. Ons kan dit natuurlik alleen doen indien
ons water hét om te gee. Daarvoor maak God self ook
voorsiening. Jesus nooi ons: "As iemand dors het, laat hy na
My toe kom en drink!”
Ons het die verantwoordelikheid om voortdurend by die Fontein
van die lewe te drink. Hy is die Rots wat op Golgota gestaan
het en waaruit die enigste lewende water vir die wêreld gevloei
het! Saam met die uitnodiging gee Hy ’n heerlike belofte: “Met
die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende

water sal uit sy binneste vloei." (Johannes 7:37-38). Ons, Sy
kerk, is die skeur, die gebreekte en breekbare kruike, waaruit
die water van die lewe vloei – na mekaar en na die wêreld.
Hierdie verantwoordelikheid vra dat ons daadwerklik
eienaarskap vir die kerk van Jesus Christus moet aanvaar: Ons
kan soms ons eienaarskap onderspeel en dit aangee vir ander
– dit is ander se werk om water uit te gee... Dan word gepraat
van “hulle” en baie kritiek word soms agteraf op ’n harde
manier uitgespreek. Selfs as “hulle” direk aangespreek word,
word gepraat van “julle”. ’n Mens wat só praat is dan nie meer
deel van die kerk nie, maar staan eenkant, en is nie meer deel
van die “ons” nie.
Soms kan ons ons eienaarskap oorspeel – dan word dit só
“my!” kerk dat ek vergeet dat dit eintlik Christus se kerk is. Ons
raak selfsugtig en hou die water vir onsself. Dit is dan wanneer
ons alles wil hê soos wat dit vir ons gerieflik en gemaklik is. In
die proses verloor ons later ons uitsig op ons roeping om water
vir dorstiges te bied en nog later ook ons roeping. Só ’n
gemeente het ook geen bestaansreg meer nie.
Alleen as ons fokus op die Koning aan Wie die gemeente
behoort, én terselfdertyd fokus op die roeping waarmee Hy ons
na Hom toe roep – maar ons ook na mekaar en die wêreld
stuur – sal ons op die regte manier eienaarskap van die
gemeente kan vat. Dan sal ons weet dat ons aan Hom en aan
mekaar behoort, en medewerkers van Hom én mekaar is wat
alleen maar kan werk – sáám werk – waar Hy werk.
Dit is God self wat in (en deur!) hierdie proses van
verantwoordelike eienaarskap Sy gemeente deur eeue heen in
stand hou. Mag ons só op God fokus dat ons Hom meer sal
loof! En mag ons só op ons roeping fokus dat ons meer van
onsself aan ander sal gee... Vir die volgende vyf jaar of 10
jaar...? Nee, tot Hy weer kom om ons te kom haal!
Sáám in Sy diens!
Ds. Willie

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE: Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul
verjaardae: Verna Grobler word 83 op 18 Maart en Maas Neethling
word 82 op 30 Maart.
HELPMEKAARKLUB:
Byeenkoms op Vrydag, 9 Maart, om 9h30. Dit is ‘n bring-en-braai.
GEMEENTEBRAAI:
Sondag, 4 Maart, om 12h00
PAASNAWEEK: Nagmaal op Goeie Vrydag, 30 Maart, om 9h00, en
erediens op Paassondag, 1 April, om 9h00.
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 nuwe reeks: Ons is die huisgesin van God.
Weeklikse temas:
4 Maart: In die huisgesin het ons mekaar lief soos...
11 Maart: In die huisgesin vergewe ons mekaar soos...
18 Maart: In die huisgesin bemoedig ons mekaar soos...
25 Maart: In die huisgesin dien ons mekaar soos....
1 April: Die huisgesin van God kan die wêreld verander.
KINDERKERK EN KATEGESE
Kinderkerk Sondagoggende vanaf 09h00. Alle kinders van 4 tot 13
jaar is welkom om dit by te woon.
Daar is kategeseklasse na die erediens vir ouer kinders 14 tot 16 jaar.
Belydenisklas Sondagmiddae om 16h00.

Jesus in jou skaduwee
Kolossense 3:12-17
17

Laat ek saamvat: Jesus moet uit julle hele lewe straal. Of julle
praat of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle
lewe moet een groot dankie vir God wees. En dit kan alleen so
wees as julle alles doen asof Jesus elke tree saam met julle gee.
Dit is ’n groot opdrag. Miskien moet jy dit nog ’n paar keer lees.
Dit is ’n eenvoudige opdrag: Neem Jesus saam met jou die dag in.
Amper soos “neem ’n kind saam werk toe vandag”.
Jare gelede, toe ek nog by die Spur gewerk het, moes ons altyd nuwe
kelners oplei. Dit het ons shadowing genoem, want die nuwe
persoon moes elke oomblik saam met jou geloop het en gekyk het
wat jy doen. Met ander woorde, die persoon moes die heeltyd in jou
skaduwee beweeg.
Ek dink dit is wat Paulus hier bedoel. Ons moet toelaat dat Jesus in
ons skaduwee beweeg. Hier reg naby ons. In ons skaduwee is God
dan naby genoeg om ons raad te gee, om ons te help met die koers
wat ons inslaan. Ja, daar waar ons op ons voete moet dink, selfs daar
kan en sal God ons help, want Hy is dan net hier langs ons.
Toe ek by die besigheid was, het ons gereeld onderhoude gevoer om
nuwe poste te vul. Wanneer die laaste drie weer vir ’n tweede
rondte onderhoude teruggekom het, het ons baie meer indringende
vrae gevra, sodat ons dié keer die regte persoon kon aanstel.
Een van die vrae was: Wat dink jy is jou mededingende voordeel?
M.a.w. watter eienskap het jy wat kan veroorsaak dat ons jou bo die
ander applikante sal plaas? Die antwoord op die vraag het gewoonlik
gelei tot die aanstelling van die persoon.

So het ons as Christene elkeen ook ’n mededingende voordeel: Jesus
is in ons skaduwee! Dit gee ons ’n voorsprong in die wêreld! Ons is
nou by magte om die lewe daar buite aan te vat en met groot sukses
te leef. Ons het eintlik so effe van ’n binnebaan omdat Jesus orals
saam met ons stap. Wanneer ons sensitief is vir sy leiding sal ons die
regte besluite neem.
Die probleem is egter dat ons vergeet van dié voordeel. Ons raak so
gou verstrengel in die dag se take dat ons Jesus miskyk wat hier langs
ons in ons skaduwee staan. Met die gevolg dat ons keuses nie altyd
so lekker lyk nie.
Ons sal ’n plan moet maak om vir Jesus raak te sien. Elkeen van ons
moet alarms laat afgaan om bewustelik vir Jesus rondom ons raak te
sien. As jou telefoon gereeld lui, maak dit die alarm.
Elke keer as die foon lui, sê vir jouself: Jesus is in my skaduwee. As
jou radio heeldag speel, sê elke keer as die nuus aangekondig word al
om die uur: Jesus is in my skaduwee. Kry iets wat jou bewus gaan
maak van die Een in jou skaduwee. Later sal jy gewoond wees
daaraan en Jesus die heeldag deelmaak van jou lewe.
Wanneer ons dan besef dat Jesus die heeldag saam met ons stap, sal
ons ’n lewe van dankbaarheid kan leef. Dan sal ander mense sien hoe
Jesus lyk. Dan sal ander mense óók so wil lewe. Dan sal jy ’n verskil
maak in die lewe!
- uit Kruispad

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 Sondagoggend en twee henne staan voor die pastorie in
die blomtuin en rondskrop op soek na iets te ete. Toe die
dominee oomblikke later in sy deftige swart pak by die
voordeur uitgestap kom, kyk een van die henne hom met
bewondering aan en sê: “Ai, is hy nie wonderlik nie! Ag, hoe
wonderlik!”
Die ander hen kyk onthuts op en vra: “En wat is dan so danig
wonderlik aan hom?”
Waarop die eerste hen antwoord: “Jy sal my nou nie glo nie,
maar hulle sê hy het nou die dag ‘n hoeksteen gelê.”

Tydens die installering van die nuwe elektriese bedrading van
die Anglikaanse Katedraal in Liverpool het een van die
elektrisiëns, wat hoog teen die koepel aan die werk was, per
ongeluk die hysbak se deur laat oopstaan. Die gevolg was dat
niemand die toestel van onder af kon laat werk nie. Besoekers
aan die katedraal het die klerk van werke verbaas aangegaap
toe die in die middel van die katedraal gaan staan, opkyk en
hemelwaarts skree: “Peter, close the gates!”

Die Sondagskoolklasse het vroeër as gewoonlik uitgekom en die
heel kleintjies het in die kerkportaal vir hul ouers gaan wag.
Maar nie die dominee se sesjarige seuntjie nie. Die het met sy
denkbeeldige renmotor in die paadjie afgehardloop, by die
voorste bank met die nodige klankeffekte remme aangeslaan,
die draai met skreeuende bande gevat en langs sy blosende ma
gaan sit. Die gemeente kon hul lag nie bedwing nie. Die
predikant het egter sy preek net ‘n oomblik lank onderbreek, sy
seuntjie ernstig aangekyk en gesê: “John, skakel nou af en gee
die sleutel vir jou ma!”



Jesus se kruisiging
Soek die 8 verskille





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.

