
 

          
 

     Maandblad van die NG-kerk Môregloed 
 

Julie 2018 
 

 
 

LERAAR 
Ds Willie Korb 

Tel. 084 485 9245 
      081 243 2328 

 
Website: www.ngkerkmoregloed.co.za 

 

http://www.ngkerkmoregloed.co.za/


Raaiselagtige beeld 

Laat ek dit maar reguit sê: ek verstaan God nie aldag nie. Ek 

verstaan nie hoe Hy met mense werk nie; hoe Hy met sy eie 

kinders werk nie, mense wat Hy liefhet. Hoe kan Hy dan toelaat 

dat slegte dinge met sy kinders gebeur? Hoekom bly Hy soms stil 

as hulle in hulle nood na Hom toe vlug en soebat en smeek om 

uitkoms, om 'n antwoord? Jesus het ons tog Self genooi om te vra, 

en vir ons sal gegee word (Lukas 11:9-10). Hy het vir ons die 

gelykenis vertel van die weduwee en die onregverdige regter, om 

te sê God is nie soos die onregverdige regter nie, ons hoef nie 

gedurig in sy ore te kerm nie, want Hy weet wat ons nodig het nog 

voordat ons vra (Lukas 18:1-8). 

Dis dán dat ek verleë staan voor mense wat vrae vra oor God se 

voorsienigheid, want ons mooiklinkende antwoorde dat God weet 

wanneer die regte tyd is, of dat Hy soms nee sê omdat Hy iets 

beters vir jou in gedagte het, of dat Hy soms wag-'n-bietjie 

antwoord – ons blink gepoleerde antwoorde klink maar bra hol as 

jy iemand wat diep teleurgesteld is in die manier waarop God nié 

sorg nie, moet troos. Dan het ek, die man wat veronderstel is om 

die Bybel te ken en God se paaie te kan wys vir mense, nie 

antwoorde nie. Dan huil ek maar saam met mense oor hulle 

teleurstellings en sê simpel goed soos dat ons nie God se weë kan 

verstaan nie. 

Hoe wens ek nie ons kon Hom en sy weë verstaan het nie! Hoe 

wens ek nie ons kon iets van sy Goddelike logika begryp het! Maar 

helaas, ek sit ook maar met die vrae. Een troos het ek darem, en 

dit is dat groter teoloë as ek ook oor dié goed gewonder het. Selfs 

die apostel Paulus skryf in 1 Kor 13:12 dat ons nou nog in 'n 

dowwe spieël kyk en 'n raaiselagtige beeld sien; dat ons eendag in 

die hiernamaals eers alles sal verstaan. Dan sê ek vir myself, as 'n 

man soos Paulus ook nie alles kon verstaan nie, hoekom sal ek? 

Maar watter troos bring 'n mens vir iemand wat moedeloos op 

uitkoms gebid en gewag is? 
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Dít: dat God se weë, onbegryplik soos dit ook al mag wees, tóg sin 

maak vir wie aan Hom vasklou, selfs in die donkerste dieptes. 

Want die swaarkry wat ongevraagd oor ons pad kom, wat God 

toelaat in ons lewe, al het Hy dit nie noodwendig gestuur nie, dié 

einste swaarkry word in God se hande 'n instrument waardeur Hy 

ons vorm en verander om al hoe meer soos sy Seun te lyk (vgl. 2 

Kor. 3:18). Deur ons swaarkry word ons op 'n manier ingebind in 

Jesus se lyding, kry ons deel aan Hom, in só 'n mate dat dit iets is 

wat Paulus selfs begeer (Fil. 3:10)! 

Geen wonder nie dat mense wat só met God worstel, geestelik 

groei. Ek sien dat mense wat swaarkry, ondanks hulle vrae en 

frustrasies nader aan God groei – mits hulle natuurlik mét God 

worstel, en nie die rug op Hom draai nie. Op 'n manier wat ek nie 

verstaan nie, is dit régtig so dat God alles ten goede laat meewerk 

vir dié wat Hom liefhet (Rom 8:28). So verander ons wonder oor 

dié dinge uiteindelik in verwondering oor God. 

Mag ek en jy elke dag nader aan God groei, en ook groei in 

verwondering! 

                                                                              Uit: Jaco se Bybelkoerant 
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  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Cillie Steenkamp (sy word 82 op 12 Julie) en Louise 

Barkhuizen word 80 op 29 Julie. 

 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Kobus Botes  082 567 3605 
Fanie Buys    072 311 3521 
Ronel Claassen  071 381 9842 
David Venter   061 455 9345 
 

 

KERMIS  

Ons jaarlikse verskeidenheidskonsert en kermis vind plaas op 3 en 4 

Augustus. Indien u belangstel om deel te neem aan die konsert, 

kontak asseblief vir Elma Carelsen 082 786 5109.  

Die eerste reëlingsvergadering vir die kermis vind plaas op Maandag, 

11 Junie, om 18h30. 

 

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 
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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 gemeente-

sake 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 
 

Ons kerk is betrokke by Huis 4.  Ons help waar ons kan met skenkings 

wat inkom, en ook ‘n projek wat maandeliks vir hulle badgoed koop. 

As u wil betrokke raak met kos, klere of badgoed, kontak asb vir 

Anneline (Linky) van Reenen by 081 379 0863 of 

linkyvanreenen@gmail.com 
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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, soek diewe op die grond, of 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! 
 
KATEGESE 
Daar is kategeseklasse na die erediens vir ouer kinders 13 tot 16 jaar. 
Belydenisklas Sondagmiddae om 16h00. 
 
 


Ek glo nie meer soos vroeër nie 

 

Laat ek maar eerlik wees: my verstaan van wat geloof is, het die 
laaste paar jaar ingrypende veranderinge ondergaan. Ek sou 
seker kon sê verdieping, maar dalk is dit effe verwaand, asof ek 
nou eintlik weet wat gaan vir wat as dit by geloofskwessies 
kom. 



Wat is nou anders? 

Ek dink die groot verandering het gekom by my definisie van ’n 
ware geloof. In my jongdae het ek gedink ’n ware geloof is om 
seker te weet dat Jesus jou persoonlike Verlosser is; om te glo 
en te bely dat sy bloed ook jóú skuld weggewas het. 

Dit is natuurlik nie verkeerd nie. Maar dis onvolledig om só oor 
geloof te praat. Want geloof het ook ’n ander kant, ’n doen-
kant. Daarsonder weet ek werklik nie of dit meer geloof is nie. 
Jakobus sê in Jak 2:26 ’n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood, 
en so ook is geloof wat nie in werke sigbaar word nie, ’n dooie 
geloof. Natuurlik het ek dit altyd geweet en gesê ook, en 
gepreek, maar ek het altyd gedink die werke-deel is so half en 
half ekstra; ’n bonus. Ek het dit nie mooi deurgedink en 
verstaan dat werke ’n integrale deel van geloof is nie. 

Ek was daarin ’n goeie seun van die kerk, want dis hoe die kerk 
ons oor die jare geleer het. Daarin was ons ’n tipiese ortodokse 
kerk – ons het baie gemaak van die regte leer, die suiwer 
verkondiging, die korrekte verstaan van die Skrifte. Ons het 
gedink solank dít reg is, is alles reg. En ons was hopeloos 
verkeerd. Want kennis alleen kan jou nie in die regte 
verhouding met God bring nie. Geloof vra navolging; om nie net 
te praat soos Jesus nie, maar te leef soos Hy. 

Ek is dankbaar en opgewonde oor die nuwe verstaan van 
geloof. Oral om my sien ek mense wat dit ook verstaan, en leef. 
En gaandeweg lyk die kerk anders. Kry die kerk ’n vriendelike 
gesig, ’n helpende hand, word dit ’n tuiste. 

Ek dink Jesus glimlag oor dié verandering. 

                                                                                    Uit:  Jaco se Bybelkoerant 
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Wie is Christus vir jou 

Vir die juwelier is Hy die Kosbare pêrel 
Vir die bakker is Hy die Brood van die Lewe 
Vir die oogarts is Hy die Stralende Oë 

Vir die dokter is Hy die Groot Geneesheer 
Vir die bankier is Hy die Kosbare Skat 
Vir die tuinier is Hy die Herfsroos van Saron  en die Lelie van  
           die Dale 

Vir die koerantman is Hy die Tyding van Groot Blydskap 
Vir die geoloog is Hy die Ewige Rots 

Vir die regter is Hy die Waaragtige Getuie 
Vir die advokaat is Hy die Voorspraak 
Vir die prisonier is Hy die Verlosser 
Vir die dorstige is Hy die Fontein van Lewende Water 

Vir die landbouer is Hy die Ware Wynstok 

Vir die skaapwagter is Hy die Goeie Herder 

Vir die sterrekundige is Hy die Blink Môrester 
Vir die musikant is Hy die Soetste Melodie 

Vir die kunstenaar is Hy die Lieflikheid self 
Vir die treurende is Hy die Trooster 
Vir die sagmoedige is Hy die Prins van Vrede 

Vir die vermoeide is Hy die Een wat Rus gee 
Vir die sondaar is Hy die Lam van God wat 
           die sonde van die wêreld wegneem. 
 



           die sonde van die wêreld wegneem.                                                                                                  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. 
 

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 
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   Ek doen tikwerk, hekel voetkomberse, is ‘n      
   Avon agent, en sal jou huis oppas as jy met  
   vakansie gaan. 
   Kontak my indien jy belangstel in enige van   
   bogenoemde. 
   Elna Vermeulen (073 192 1306).  
 



  Lag ‘n bietjie...   
 
Oubaas: As mens wil trou moet mens iets weet van die Bybel.  Ken jy 
jou Bybel Jonas? 
Jonas: Auk Oubaas, ekke ken hom soos die bennekant van my se 
hand. 
Oubaas: Nou vertel bietjie dat ek kan hoor. 

Jonas: Eendag daar was twee mense, Adam en Eve. Hulle bly by die 
tyn. Nou hulle mag eet van al die perretjies maar van die jam se 
perretjies hulle mag nie eet nie. Toe die boomslang hy sê vir Eve: 
"Auk, wat se nonsens wat jy praat, die jam perretjies is nou mooi gar 
en soet en too much lekker". 

Nou hulle gasteel die jam perretjies. Auk, nou Adam sien sy broek 
is weg en die nooi se rok is ok weg. Shame, die nooi kry so skaam, 
hy kryp sommer weg en Adam hy gou-gou maak die klere van troksvy 
se blaar maar nou hulle moet yt by die Radys se akker. Twee groot 
Ingilsman staan by die hek met skerp assegaai. Nou hulle sweet baie 
sos hulle loop en Eve sy loer so by die skouer oor, net so bietjies. 

Sy word sommer sout en die beeste het hom kant en klaar opgevreet 
die volgende dag al. Nou Adam, die arme baas, hy het ok nie nou 
vrou nie. Hy loop nog so toe vra die tsotsies: Ja, wat het jy 
gemaak? Hulle slat hom met die knopkierie en gooi hom met die 
kleppe.  Gelokkig daar kom parmantig Sameritaan hy gery met sy 
doinkie. Soos hy gaan onder die doringbos, sy kroesies hak by die 
dorings en hy gehang daar 40 days en 40 nights tot Delilah, nooi van 
die Terpentyne, sny sy kroesies af en hy val by die leeukuil in. Maar 
die leeus vreet hom nie eers nie want hy stenk too much. 

Nou hy gebly daar toe Ruben wil hom verkoop aan die parrasiete, 
maar gelukkig hy hardlop weg dat hy so bars tot hy kom by die groot 
water. Sommer so vennig hy plik die knopkierie eit sy kombers en hy 
slaat en hy slaat die water tot hy maak oop. En wat hy gesien? Big 
national road van skoon teer en white stripes en yellow stripes de 
lot! Nou hy loep by die national road met sy strykwas-os en perre tot 
hy kom halfpad. Sjoeps, die water net gemak soos twaksak. Dit lyk of 



dit het gereent 40 days en 40 nights. Gelukkig, hy die groot snoekves 
hy sluk hom in. Nou hy het gebly binnekant die ves se pens. Oubaas, 
ekke gelieg nie vir jou nie, 40 days en 40 nights. Mar omdat hy stenk 
al weer too much die ves hy kan nie toehou sy neus by die water nie, 
hy gaspoeg hom uit by die land van siermelk en putupap, twalf 
mainkies vol.  Oubaas sien, ekke ken hom die Bybel. 

 

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 

 
 
 


