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Bereid om te ly?
In die tyd ná Jesus het hordes mense tot bekering gekom.
Tog was dit nie maklik nie. 14...net soos hulle daar in
Judea onder die Jode moes ly as gevolg van hulle
geloof, ly julle nou ook onder julle eie volksgenote.
Om vir Jesus te kies was nie die makliker roete nie.
Inteendeel, sommige moes met hulle lewe daarvoor betaal.
Hier waar ons woon is dit darem nie so erg nie. Ons lewens
is nie in gevaar omdat ons in Jesus glo nie. Tog raak dit al
hoe moeiliker om op te staan vir dit waarin ons glo. Die
wêreld is nie meer ’n Jesus-vriendelike wêreld nie. Jesuskinders is besig om uit te sterf, omdat mense net nie meer
wil opstaan vir dit waarin hulle glo nie.
Dalk het ons bang geword om op te staan vir Jesus, of dalk
is ons deesdae so tegemoetkomend dat ons nie ander wil
ontstel nie en dus eerder stilbly.
Ek kry gereeld foto’s van Christene wat kop onderstebo kniel
by ’n soldaat van ’n ekstreme groep met ’n byl in die hand.
Ek wonder dan baie hard wat ek sal maak as ek in so ’n
situasie sou kom. Sal ek my geloof prysgee? Of sal ek bereid
wees dat hulle my kop afkap vir my geloof in die lewende
God?
Maar dalk moet ons nie so ’n ekstreme voorbeeld gebruik
nie. Kom ons kyk eerder hier in ons eie omgewing.
Is ek bereid om my mond by die werk oop te maak oor
onreg en ’n kans te staan om dalk my werk te verloor? Is ek
bereid om by die huis Jesus se woorde te bring, en dalk
onder ’n stortvloed geskel van ander deur te loop? Is ek
bereid om my vriend aan te praat omdat hy of sy God se
naam ydellik gebruik, en die kans staan om ons vriendskap
te verloor?

Baie van ons se geloof het so afgewater geword dat ons dit
onder die kleinste stukkie druk sal prysgee. Eintlik doen ons
dit reeds, want ons bly orals stil oor onreg.
Dit is vir my interessant, nee, eintlik skokkend om te sien
hoe die lewe so maklik tussen my en God inskuif. As ek my
weer kom kry, doen ek soos die wêreld sê en vergeet ek van
God se dinge. Ek vergeet of raak lui om vroeg op te staan
en tyd met God deur te bring. Met die effek dat God en Sy
dinge nie meer vir my belangrik is nie.
Later is ek ook nie meer bereid om vir God te ly en Sy dinge
eerste in die wêreld te stel nie.
Keer op keer moet ek weer ’n besluit neem om die wekker
te stel en vroeër op te staan vir stiltetyd. Dis hier waar God
kans kry om my te lei en sterk te maak vir die wêreld daar
buite. Dan kan ek weer opstaan vir Sy dinge en ja, dan is ek
bereid om vir Hom te ly, want dan weet ek waaroor dit
regtig gaan.
Mag dit waar word vir jou ook. Mag jou verhouding met God
net sterker word, sodat jy nie twee keer sal dink om op te
offer vir Hom nie.
Teks
1 Tessalonisense 2:13–16
Om oor na te dink
Is jy bereid om vir God se dinge in die wêreld op te staan?
Sal jy ter wille van God ly?
Hoe gesond is jou verhouding met God?

-

aangepas uit Kruispad

 GEMEENTENUUS 
HELPMEKAARKLUB
Byeenkoms op Vrydag, 11 Mei, om 9h30. Dit is ‘n Chinese braai.
PINKSTERDIENSTE
Groei waar jy geplant is – dr Marina Strydom
13 Mei: 17h15 by Cunninghamlaan 1249
14–17 Mei: 18h30 by 30ste Laan 565
SOP EN BROOD AAND 1 JUNIE
Ons jaarlikse sop en brood aand vind weer plaas op Vrydag, 1 Junie,
om 18h30.
Kaartjies is R40 per persoon; kinders onder 5 jaar gratis.
U kan kaartjies koop by enige van die vrouediensbestuurslede. Hulle
besonderhede is op die kennisgewingbord in die voorportaal.
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.

JAKARANDA KINDERHUIS
In ‘n bedjie lê ‘n 5-jarige seuntjie. Hy luister na die geluide van die
nag rondom hom. Hy is bang en onseker. Die kombers is halfpad booor sy kop getrek sodat net die klein blou ogies uitsteek. Hy lê en
wonder, lê en dink… gaan my mamma en pappa my ooit weer kom
haal?
Jy sien, daardie seuntjie is in die kinderhuis. Van hulle word van
kleins af weggevat by hulle ouerhuise. Dis die ouderdom waarop jy
nog tussen jou ouers in die bed wil gaan inkruip; wil luister na
slaaptyd-stories; op pappa se skoot sit en jou klein armpies om sy
nek gooi; saam by die “groot” tafel sit terwyl jy eet en lag en verseker
wees van jou mamma en pappa se liefde vir jou.

Maar nou wonder jy wanneer jou mamma en pappa jou by die
kinderhuis gaan kom haal. Daar was gesê dis net vir ‘n “klein tydjie”
wat jy daar moet kuier. Van ons seuns is nou al 18 jaar oud, en nog
steeds wonder hulle: Wat gaan van my word as ek hier uitstap? Waar
gaan ek?
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.


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


Te gewoond aan God se dinge
’n Mens se lewe kan so maklik in ’n roetine verval. Dinge
raak so maklik gewoon. Ons raak gewoond aan die son wat
elke oggend opkom, want dit gebeur nou al die afgelope
miljoene jare. Ons raak gewoond aan elke dag opstaan en
elke dag dieselfde goed doen sonder om te besef watter
voorreg dit is. Ons raak gewoond aan ons eggenote wat
maar elke dag met sy of haar maniertjies hier langs my
wakker word.
Ek is seker daarvan dat die man en vrou wat ons tydens ’n
vakansie langs die swembad by die Beacon Isle ontmoet het
ook so gewoond was aan mekaar en gedink het hulle sal
vanoggend ook langs mekaar wakker word. Tog het dit nie
so gebeur nie, want hy het gister teen ’n baie hoë spoed
met sy motorfiets verby ’n vragmotor geskiet om ’n ou
tannie te mis en toe binne ’n aankomende vragmotor
vasgejaag...
Ons raak so gewoond aan alles dat ons nie meer die
grootheid, die andersheid, die groot stuk genade raaksien
nie. Baie keer moet ons eers deur een of ander groot
insident in ons lewens tot stilstand geruk word om weer die
waarde van alles raak te sien.
Ons het dalk so gewoond geraak aan die Bybel dat ons die
werklike waarde daarvan miskyk. Die Bybel is die Lewende
Woord van God. Dit is nie maar net ’n klomp letters wat
honderde jare gelede agter mekaar staangemaak is en nie
meer ’n impak het nie.
Nee, saam met die werking van die Heilige Gees is die Bybel
nog dinamies, het dit krag en kan dit ’n verandering in ’n
mens se lewe bring. Die Bybel is die woorde van God. Dit is
nie maar net gewone mense se idee van wat hulle dink God
sou gesê het nie. Nee, die Bybel is die Lewende God se
lewende woorde wat ’n lewende invloed in Sy kinders se

lewens kan hê. Ons moet dit net glo en die Woord van God
sal met ons praat.
13

... Julle het die lewende God se woord aangeneem.
En julle is reg, want dit is regtig die woord van God.
Net so raak ons gewoond aan ’n lewe wat maar elke dag
gebeur soos wat dit gister was, maar dinge kan ewe skielik
verander. Want sien, die vers in Tessalonisense bring dit
weer onder ons aandag dat die lewende God in ons aan die
werk is. 13... Hy (God) self werk nou in julle almal wat
glo.
Maak ’n punt daarvan om nie sommer gewoond te raak aan
alles nie. Besef die grootheid van God en watter ongelooflike
groot stuk genade dit is dat Hy nog elke dag na ons afbuk
en Hom met ons bemoei. Sê gedurig vir jouself dat God met
Sy Gees in jou woel. Ons moet daagliks afsprake maak om
stil te word en seker te maak ons luister.
Wanneer ons sensitief genoeg is vir die stem van die Heilige
Gees, sal ons soveel makliker deur die lewe gaan. Ons sal
soveel minder ons tone stamp en weet wat ons by die
kruispaaie van die lewe moet maak, want met Sy Woord
voor ons oë en Sy Gees in ons hart kan ons die lewe enige
tyd met krag stormloop.
Teks 1 Tessalonisense 2:13-16

-aangepas uit Kruispad

Kom kleur in: Jesus se hemelvaart

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... 
Die oom en tannie bly op die plaas. Sy sê vir hom, "As een van
ons twee eerste doodgaan, trek ek dorp toe!"

Die vrou word deur 'n skelm met 'n pistool aangehou. Hy sê vir
haar, "Jou geld of jou lewe!" Sy antwoord hom, "Vat maar my
lewe. My geld spaar ek vir my oudag!"

Dominee kan klein Wilde Kosie se maniere glad nie meer
hanteer nie.
Dominee: “Kosie, met jou wilde maniere gaan die duiwel jou kom
haal.”
Kosie kyk Dominee so aan. "Jy worry oor my? Wat van jou wat
elke Sondag so sleg van hom praat?"

Hoekom verf die olifant sy voete geel?
Sodat hy onderstebo in die vla kan lê en niemand hom kan sien
nie.
Het jy al ooit ‘n olifant in die vla gesien?
Dit wys jou hoe goed dit werk!

Dominee is besig om die 10 gebooie met die Sondagskoolklas te
behandel en spesifiek die gebod: "Jy mag nie steel nie!"
Hy vra toe vir die klas: "Wat sou die koekblik in die spens vir
julle sê as dit kon praat?"
Pietie steek sy hand op en sê: "Laat die kindertjies na my toe
kom en moet hulle nie verhinder 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.

