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Immanuel – God by ons          Lees Matteus 1:18-25 

In Jesaja 7:14 beloof God vir sy volk dat hulle Messias eendag uit ‘n 
maagd gebore sal word: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken 
gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en 
sy sal hom Immanuel noem.” Immanuel beteken God met ons. Heel 
waarskynlik praat die profeet Jesaja hier van ‘n kind wat in sy eie tyd 
geleef het, maar met Jesus se geboorte gaan Jesaja se profesie in 
vervulling. Die jong Maria word swanger deur die krag van God wat 
die lewe in haar wek en die Kind wat gebore word, is inderdaad 
Immanuel, God by ons! 
 
Maar wat beteken Immanuel – God by ons – vandag vir jou?   
 
Worstel jy dalk op die oomblik met die lewe? Bevind jy jouself 
miskien in die storms van die lewe? Wanneer daar krisisse in ons 
lewens ontstaan, word ons verhouding met God ook baie keer 
daardeur beinvloed. Ons begin “Godsvrae” te vra: Watter rol speel 
God in my krisis? Is God die oorsaak hiervan? Het God dit dalk oor my 
gebring, omdat ek sonde gedoen het? Hoekom het God dit 
toegelaat? In sulke tye voel God baie keer ver van ons af, soos wat 
Bette Midler in haar lied sing: God is watching us from a distance... 
 
Immanuel – God by ons – beteken egter vandag vir ons dat God by 
ons is in goeie en slegte tye. Hierdie God is ‘n God van liefde wat ons 
aanvaar net soos ons is. Hierdie God voorsien ons met krag, hoop en 
troos om deur elke moeilike situasie te kan kom.  
 
Hierdie God het deel geword van die lyding van die wêreld, toe Hy Sy 
Seun, Jesus, op aarde laat kom woon het. Jesus het op ‘n konkrete 
wyse getoon wat dit beteken dat God by ons is. Hy het op die 
stofpaaie van Palestina geloop. Hy het geëet en gedrink en honger en 
moeg geword. Hy het gelag en gehuil. Hy was by die siekes en die 
verlamdes en die dowes en blindes.  
 



Jesus kom en word deel van ons deurmekaar en stukkende wêreld. 
Hy het juis gekom en deel geword van hierdie wêreld sodat Hy op die 
ou end vir ons sondes aan die kruis kon sterf. So is ons sondes 
vergewe en met Sy opstanding uit die dood verseker Hy ons dat ons 
vir ewig saam met Hom sal lewe.  
 
Daarom, wanneer ons hierdie volgende paar weke binne gaan voor 
die groot kersdag, vier ons ook elke week iets van God vir ons. Ons 
vier die Hoop wat Hy vir ons bring, en ook dan die Vreugde wat Hy in 
ons harte plaas om die lewe met volle oorgawe te lewe; daarom kan 
ons met Vrede in ons harte leef en glo en vertrou dat God steeds in 
beheer is van ons lewens al voel dit soms of God te ver is. Wanneer 
ons lewe met hoop vir ons situasie, en vreugde en vrede in ons harte, 
dan sien ons iets van God se groot Liefde vir ons, Sy kinders. 
 
Matteus sluit ook sy evangelie met hierdie gedagte van God by ons af 
in Matteus 28:19-20: Gaan dan na al die nasies toe en maak die 
mense my dissipels: doop hulle in die naam van die Vader en die Seun 
en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van 
die wêreld. 
 
God stuur ons uit na ‘n wêreld in nood! Ons moet God se hande en 
voete in hierdie donker wêreld word! So word Immanuel – God by 
ons – ook ‘n realiteit, deur ons, in die lewens van ander wat dit so 
nodig het! 
 
My familie, mag julle elkeen hierdie Kersfees God se nabyheid op 
tasbare maniere ervaar, en weet God het julle lief!  

                                                           Ds Willie 

 

MOSTERDSAADJIE:  

Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, 

stuur asb. u epos-adres na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za 

mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za


  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Tinie Trollip word 84 op 1 Desember, Helen Venter word 

82 en Lalie Oliver 86 op 17 Desember, Mattie Fick word 88 op 23 

Desember, Daantjie van der Walt 85 op 24 Desember en Piet 

Oosthuizen word 87 op 31 Desember. 

 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Kobus Botes  082 567 3605 
Fanie Buys  072 311 3521 
Ronel Claassen  071 381 9842 
Priscilla van den Bergh  081 477 3541 
Koekie Geyer  082 399 0182 
Hans van Biljon 
 
GEMEENTEVERJAARDAG 
Die gemeente word 60 jaar oud op 20 November. Daar is koeverte 
op die tafel by die hoofdeur beskikbaar vir die Verjaardagdankoffer. 
U kan dit ook in die gemeente se rekening inbetaal en merk as: 
Verjaardagdankoffer. 

 

KERSFEES:  Erediens op 25 Desember begin om 9h00. 
 
 

 
VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS  

Dienste beskikbaar as hulp nodig het (huisvrou): Kontak Mary Cochrane  

                                          076 744 8824 / ferdigec@gmail.com 

 

Gebak:    Melktert, vlakoek, souttert.  

                 Kontak Rentia Kruger 071 533 3066 /rentiakruger1970@gmail.com 

mailto:ferdigec@gmail.com
mailto:3066/rentiakruger1970@gmail.com


Kaas en joghurt: Cheddar, geel en wit, R80/kg; Feta R60/kg;  

                                 Maaskaas R35/500g.   

                                 Joghurt: aarbei, perske/appelkoos, grenadilla,   

                                 pynappel. R13/500g; R20/1l; R35/2l.   

                                 Kontak Herman Franken 084 567 1559 

 

Motorwerktuigkunde: Kontak Ferdi Cochrane 076 820 7529 /   

                                           ferdigec@gmail.com 

 

Pedikuur/manikuur tuis: Kontak Marlene Franken 084 567 1559 

 

Platters:  Kontak Annalien van Biljon 082 573 4273 

 

Tikwerk: Kontak Elna Vermeulen 073 192 1306 /    

                  elnavermeulen35@gmail.com 

 
 

       Kersfees Boodskap 
 

Matt 9:13: “Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad 
is nie, maar die sondaars” 
Kersfees is ‘n tydperk van besluite – waar gaan ons wees, wat gaan 
ons eet en wie gaan wat kry? Jingle Bells en Stille Nag se klanke oor 
winkelsentrums se klanksisteme in jou ore dui die frustrasie van nog 
‘n jaar se Kersfeesverkope aan. Jy en mamma het al ‘n geveg voor 
die eerste geskenk gekoop is. Indien dit die geval is, lees die 
volgende verhaal en gee dit vir iemand voor dit te laat is: 

Waarheen is jou skip van drome op pad? 

Sy het bekend gestaan as die skip van drome. Sy was agt honderd 
en negentig voet lank. Veertien duisend mense het aan haar gebou. 
Die anker het vyftien en ‘n half ton geweeg en is deur twintig perde 
van die fabriek af tot by die skip getrek. Die binnekant van hierdie 
skip het tien maande geneem om te voltooi, altesaam ‘n paar miljoen 
ure se werk aan Louis Quinze. Klassieke Versailles en Victoriaanse 
versierings, Crown Berger skilderye, Franse kafees en Turkse 
baddens om maar net ‘n paar te noem. Sy is ook genoem: Die 

mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com
mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com
mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com


onsinkbare skip, en in ‘n koerant van 1912 word berig dat selfs God 
haar nie kan sink nie. 

Maar op Sondagaand 12 April 1912 sink die Titanic binne twee ure 
en neem 1500 lewens saam na haar watergraf. Tydens hierdie twee 
ure het interessante verhale afgespeel. Daar was te min reddings-
bote. Die rykes en vernames het gesorg dat hulle eerste plek kry. 
Later het die Kaptein oor sy megafoon afgekondig dat net vrouens 
met babatjies plek op die reddingsbote mag kry. ‘n Man met ‘n 
babatjie in sy arms het verby ‘n vrou gehardloop wat nie ‘n kind 
gehad het nie. Vir haar was die afkondiging ‘n doodsvonnis. Skielik 
het haar situasie verander toe die man sy kind in haar arms sit en sê: 
Dit is joune… hardloop vir jou plek op die reddingsboot! 

Wat is jou grootste Kersgeskenk? 

Ons is almal daarvan bewus dat ons lewensvaart iewers soos die 
Titanic gaan sink. Ons is ook bewus daarvan dat nie almal in hierdie 
lewe die reddingsboot van Jesus gaan haal nie. 

Met Kersfees kom sit God opnuut weer sy kind in jou arms en sê: Dit 
is joune… hardloop na my reddingsboot. Moenie wag tot dit te laat is 
nie. Wanneer ‘n skip sink, word lug uitgeblaas en water ingesuig. 
Wag jy tot dit te laat is, word jy saam ingesuig al spring jy. Die 
meeste mense wat hulle lewe in die Titanic ramp verloor het, het nie 
verdrink nie maar verkluim. Wie wil in koue water ronddobber as 
Jesus reeds vir jou ‘n plek op sy onsinkbare reddingsboot voorberei 
het? 
 
Miskien is daar iemand waaroor jy baie bekommerd is of wonder 
waar hulle welvaart hulle aan die einde van nog ‘n jaar bring. Miskien 
sukkel jy ook soos ek om geskenke te koop en wonder wát jy vir 
daardie een sal koop die jaar. Gee dan bogenoemde Kersfees 
reddingsverhaal vir daardie persone as ‘n geskenk. Sit Jesus in die 
arms van mense wat oop oë besig is om te sink. Dit is tog al waaroor 
Kersfees gaan; dit mag dalk daardie persoon se grootste geskenk 
wees in sy lewe. 
 
Sonder Jesus is ‘n vyftien ton anker te lig. My wense vir almal is dat 
julle reeds plekke het op God se reddingsboot. 
 
 - Uit die Kwêvoël (Mnr G Grobler– Laerskool Koedoeskop Hoof) 



Kersfees begin met Jesus 
Boom  -   ‘n Boom wys na die hemel en herinner ons dat God vir 

ewig is, en aan die ewige lewe. Titus 1:2 
Kers -     ‘n Kers skyn helder, en herinner ons dat Jesus die lig vir 

die wêreld is en dat ons ook ons liggies moet laat skyn.   
                Matt. 5:14-15 
Ster  -    Die ster het die wyse manne na Jesus gelei, soos ons 

ander na Hom moet lei. Matt 2:9-10 
Geskenk  -  ‘n Geskenk herinner ons aan God se grootste geskenk aan  
                     die wêreld. Joh 3:16 
Strikkie -    Linte en strikkies bind geskenke saam, soos Jesus se 

liefde ons as Christene saambind. Kol 3:14 
 
 

Kersfees - Hulle mis die boodskap - Pastoor Piet Smit 
 

Na vele mislukte pogings het die Wright broers uiteindelik daarin 
geslaag om hulle “vliegtuig” van die grond af te kry. In Desember 
1903 stuur hulle ‘n telegram aan hulle suster Katherine met die 
woorde: “Ons het 120 voet gevlieg. Sal tuis wees vir Kersfees.” Sy het 
haarself na die plaaslike koerant gehaas en dit vir die redakteur 
gewys. Nadat hy gelees het, merk hy op: “Dis oulik ... die manne 
gaan Kersfees by die huis wees.” 
 
Hy mis die boodskap! Mense het dit reggekry om ‘n ding met wiele 
van die grond af te kry en te laat vlieg! ‘n Droom het waar geword! ‘n 
Tegnologiese “wonderwerk” vir daardie tyd het plaasgevind! Maar 
die redakteur lees net dat die manne Kersfees by die huis sal wees. 
 
Hoe mis die mens die boodskap van Kersfees: 
• Vir vele is dit die tyd van die jaar waar hulle kan vakansie hou en  
   uitspan na ‘n jaar se harde werk. 
• Vir ander is Kersfees familietyd. 
• Ander sien dit as ‘n tyd van uitspattige partytjies en dans, drink en  

eet. 



 
• Kersfees vir die kinders gaan veral oor geskenke, kersvaders en   
    kersbome. 
• Ander assosieer Kersfees met “carols by candle light”. 
 
Ai, hoe mis hulle die boodskap ...! Die engele bring dit so mooi vir die 
herders daardie nag (Mat. 2:11): “dat vir julle vandag in die stad van 
Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.” 
 
Kan ek dit vir jou van die hoogste gebou met die sterkste klankstelsel 
uitbasuin: God het Sy Seun gestuur. Sy Naam is Jesus wat beteken 
Redder. Wie Hom aanneem, ontvang die ewige lewe! Los alles en 
volg Hom na! Hoor die goeie nuus! Jy hoef nie meer hel toe te gaan 
nie. Jy kan nou hemel toe gaan. Kom net na Jesus en volg Hom 
naarstiglik vir die res van jou lewe! 
 

Bybelse blokraaisel vir almal    

   



Dwars:                                                   
3.  Hy sal heers en Hy sal genoem   
     word: Wonderbare ....,    
     Magtige God, Ewige Vader,  
     Vredevors. 

4.  Engel wat aan Maria verskyn  
     het. 

5.  Vader van Dawid. 

8.  Waarin God Josef gewaarsku   
     het om te vlug met die kindjie. 

10. Vader van Maria se man   
       Josef. 
12. Elisabet het afgestam van   
       hom. 

13. Keiser wat beveel het dat  
       volkstelling gehou moet  
       word. 

16. Dorp waar Josef en Maria  
       gaan woon het na hul  
      terugkoms uit Egipte. 

18. Jesus is na Sy geboorte daarin  
       toegedraai. 
20. Hy wou baba Jesus  
       doodmaak. 

22. Jesus se eerste bed. 

23. Ander woord vir  
       skaapwagter. 

Af:          
1.  Die profete het gesê Jesus sal  
      so genoem word. 
2.  Josef was uit die geslag van.....  

3. Vrou wat in Jesus se  
     geslagsregister genoem word. 

6.  Een van die sterrekykers se  
      geskenke. 

7.  Vader van Johannes die        
      Doper. 

9.  Rigting waaruit sterrekykers  
      gekom het. 
11. Bethlehem was in hierdie     
       landstreek. 

13. Opvolger van Herodes. 

14. Dit sal uitspruit uit die stomp  
       van Isai. 

15. Sy heerskappy sal uitbrei en  
       Hy sal vir altyd .... en  
        voorspoed bring. 
17. Herodus het alle seuntjies  
        van .... jaar en jonger laat  
        doodmaak. 
19. ‘n ...... het aan die  
        skaapwagters verskyn. 
21. Sterrekykers het dit gevolg na  
       Jesus toe.

 



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 

__________________________________________ 

 
S. Roos Construction 

E-pos: roosa@telkomsa.net 
Tel: 082 873 3702         

Karriboomstraat 1177, Môregloed 

 

mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za
http://www.keurboomfunctionhire.co.za/
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                      Lag ‘n bietjie...   

Wat het die mense gesê van die hond wat verslaaf was aan 

knoffel? Sy blaf is baie erger as sy byt. 



 

“Wat gee jy jou ma en pa vir Kersfees, Jannie?” 

“‘n Lys van alles wat ek wil hê, Juffrou.” 

 




Hoekom is ’n olifant groot, grys en verrimpeld? 

Want as hy klein, wit en rond was, sou hy ’n Disprin wees. 

 


 

Buurman: ”Koos, kom gou! Jou hond het so pas ’n man gebyt 

terwyl hy op sy fiets ry!” 

Koos: “Wat makeer die verbrandste hond? Ek het hom 

spesifiek verbied om vandag met sy fiets te ry!” 
 


 

Die een Kaapse blondine vra vir die ander: “Wat is nader, die 

son of Johannesburg?” 

“Jy’s lekker simpel,” antwoord die ander een. “Kan mens 

Johannesburg hiervandaan sien?” 

 




Met haar eerste skooldag het die dogtertjie by die skool 

opgedaag en vir haar juffrou 'n briefie van haar ouers af 

gegee. Die briefie het gelees: "Die kind se opinies is nie nood-

wendig die van haar ouers 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 
 

 
 
 
 

Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun 

gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: 

Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige 

Vader, Vredevors. Jes. 9:5 

      

 

 
                 Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert. 

https://www.bible.com/af/bible/6/ISA.9.5.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/ISA.9.5.AFR83

