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Dankbaarheid by die tweede kyk 
- Aangepas uit Jaco se Bybelkoerant  

Dis nie maklik as iets baie slegs met jou gebeur het nie. Dalk het jy jou werk 
verloor, in ‘n egskeiding beland, finansieel ondergegaan, of slegte nuus oor 

jou gesondheid gekry. Jy voel seergemaak en ontredderd en ontsteld. En 
jy wonder in jou agterkop hoe op aarde God kan toelaat dat dit met jou 
gebeur. Hoe kan ’n mens dankbaar wees wanneer die mat onder jou 
uitgeruk word? Wanneer jy voel jy word veronreg? 

Ons het natuurlik talle voorbeelde in die Bybel van mense wat in presies 
so ’n situasie was, en dit tog reggekry het om dankbaar en lewensbly te 
wees en die Here te prys. Ek dink nou sommer aan Job, wat in Job 1:21 
gesê het: “Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam 
van die Here.” Of Habakkuk (Hab. 3:18) wat gesê het, in ’n tyd toe 
letterlik alles verkeerd geloop het: “... nogtans sal ek in die Here jubel, 
sal ek juig in God, my Redder.” Of Paulus en Silas wat in die tronk 
lofliedere sing, nadat hulle onskuldig daar beland het en flenters geslaan 
is (Hand 16:25). Voorbeelde van die teendeel is daar ongelukkig óók in 
die Bybel, soos koning Joram van Israel wat in 2 Konings 6:33 teenoor 
Elisa opgemerk het: “Kyk watter ellende het die Here oor ons gebring. 
Hoe kan ek nog op die Here hoop!” 

As ek die ding so bekyk is dit vir my duidelik dat dankbaarheid nie 
noodwendig voortspruit uit goeie dinge wat jou oorkom nie; inteendeel. 
As ons net dankbaar is of kan wees wanneer dit met ons goed gaan, sal 
daar min dankbaarheid in hierdie lewe wees. Ons lewe immers in ’n 
gebroke, stukkende wêreld waarin dinge nié noodwendig reg loop nie, 
waar onreg botvier en Satan sy houe links en regs inkry. Nogtans, skryf 
Paulus in 1 Tess 5:18, moet ons dankbaar bly: “Wees in alle 
omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle 
verwag.” 

Paulus skryf ook in Fil. 4:4: “Wees altyd bly in die Here!” En dan voeg hy 
by, so al asof hy kan hoor hoe ons mor en vra of hy weet waarvan hy 
praat: “Ek herhaal: Wees bly!” As ons hom daaroor sou kon uitvra, sou 
hy aan ons kon verduidelik: “Ja, ek weet goed waarvan ek praat; ek sit in 
die tronk terwyl ek dit skryf! Daarom sê ek dit twee keer: Wees bly.” 



Dankbaarheid kom nie vanself nie. ’n Mens moet diep gaan delf om dit 
in jouself te vind. Jy het baie genade nodig om verby jou pyn en seer en 
frustrasie en vernedering en verwerping te kyk, en wéér te kyk. Maar 
kyk tog, al is jy nie lus nie. Kyk diep. Jy sal God daar ontdek, ín jou seer, 
ín jou ontreddering. Want dis wat Hy doen: Hy los ’n mens nooit. Hy het 
mos self in Matt. 10:29 (BDV) gesê: “Word twee mossies nie vir ’n 
assarion verkoop nie? En nie een van hulle sal op die grond val sonder 
julle Vader nie.” Waar die tekkie die teer slaan, daar is God! Ook in jou 
diepste nood is Hy by! 

As jy diep genoeg kyk, sal jy ontdek dat wat jou oorgekom het, iewers in 
God se Raad netjies ingewerk is. Hy kan jou pyn en ellende ten goede 
laat meewerk. Hy kan uit jou nood iets goeds laat kom op ’n manier wat 
jy nooit verwag het nie. Want Hy is in beheer. Hy, nie Satan nie. Dis mos 
wat ons sing in Lied 573 verse 1 en 3: 

Ruwe storme breek in woede, alles om my heen is nag; 
tog hou God my in sy hoede: Hy hou oor my heil die wag. 
Kan ek soms sy hulp nie sien nie, of sy liefde ooit verdien nie, 
sal sy Gees my altyd lei: Hy staan my in alles by. 

Wat my tref in dood of lewe; watter teenspoed op my wag, 
Jesus sal my nooit begewe – is ek swak, by Hom is krag. 
Niks wat ek op aarde ly nie kan my van sy liefde skei nie: 
hoogte, diepte, vreugde, rou – niks ontruk my aan Gods trou! 

En dan is daar mos die ongelooflike getuienis in Klaagliedere 3, veral 
verse 18–26. In skerp kontras met koning Joram, na wie ek hierbo 
verwys het, sê die digter in vers 24: “Ek sê vir myself: Die Here is my 
lewe, daarom hoop ek op Hom.”  
Dít is waaruit dankbaarheid vloei; myne ook!              
                                    
 

 

MOSTERDSAADJIE:  

Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, 

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

http://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=3944fb7a4e8ef221694194e681989fae&history_id=135&subscriber_id=3178
http://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=8b83ca08d6ce1ff3c916465d1ac8910f&history_id=135&subscriber_id=3178
mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za


  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Joyce van der Walt word 87 op 14 Oktober en Piet Kruger 

word 92 op 18 Oktober. 

 

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 
Henry en Elmien Liebenberg  064 656 3888 
 

HELPMEKAARKLUB 

Die Helpmekaarklub bring besoek aan Ludwig se Roosplaas, Vrydag, 

12 Oktober, om 9h30. 

 

DANIËL MANNEKONFERENSIE 

Op Saterdag, 13 Oktober, word ‘n Daniël mannekonferensie in ons 
gemeente aangebied en al die mans word uitgenooi om deel te word 
hiervan. Tyd: 7h30 vir 8h00. Kaartjies kos R100 per persoon en sluit 
‘n ligte brunch in. Kontak ds. Willie Korb vir meer inligting. Daar is 
ook geborgde kaartjies beskikbaar vir mense wat dit nie kan bekostig 
nie. 
 

VERGADERINGS: 

Vrouediens: Dinsdag, 16 Oktober, om 18h30 

 

GEMEENTEBRAAI:   

Die gemeentebraai van 4 November word vervang met ‘n pizza bak 

op 28 Oktober by Rooielsstraat 1170. 



SENIOR ONTHAAL 

Ons jaarlikse senior onthaal vind plaas op Sondag 7 Oktober. ‘n Lys 
sal van middel September by die kerk se hoofdeur beskikbaar wees 
waar u kan aandui of u die geleentheid gaan bywoon. 
 

DATABASIS 

Ons wil graag ‘n Vaardighede/dienste databasis begin in die 
gemeente. Die doel daarvan is dat gemeentelede mekaar kan help, 
bv. as u naaldwerk of houtwerk doen, algemene instandhouding by 
huise kan doen, motors kan herstel, platters maak, koekies/beskuit 
bak, produkte verkoop, ens. en graag ‘n ekstra geldjie daarmee wil 
verdien, kan u dan u naam op die lys by die deur opskryf met 
besonderhede oor wat u doen. Die lys sal op die kennisgewingbord, 
op ons webwerf sowel as in die Mosterdsaadjie geplaas word, sodat 
dit vir almal beskikbaar is. Ons vra dat u dit sal ondersteun sodat ons 
mekaar kan help in die gemeente. 
 

 

 

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 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. 

http://www.winkerkonline.co.za/


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 
 
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. 
 


VAARDIGHEDE/DIENSTE DATABASIS  
 

Dienste beskikbaar as iemand 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:linkyvanreenen@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 

 

 
 

Groter liefde vir mekaar 
(Teks: 2 Tessalonisense 1:3–6) 

Elke nou en dan kom daar tye in ‘n huwelik wanneer jy wonder hoekom 
jy nou juis dié man of vrou gekies het. En dan is jy kwaad vir jouself dat 
jy nie eerder vir Paulus geluister het toe hy gesê het dis eintlik beter om 
ongetroud te bly nie. 

Maar dit lyk vir my of die skermutselings by sommige van ons al hoe 
minder raak hoe langer ons bymekaar is. Ek vermoed dit het iets te 
doen met liefde. ’n Mens raak al hoe liewer vir mekaar. ’n Mens kyk al 
hoe meer die ander een se foute mis. Ons het al hoe meer ruimte vir 
mekaar en die eie ek staan so effe opsy. Ons gee meer vir die ander een 
om as vir onsself. Dit wat vir my belangrik was, is nou nie meer so 
ononderhandelbaar nie. Vrede dra nou meer gewig as die donderwolke 
wat oor ons koppe draai. En dit is liefde wanneer die ander een 
belangriker raak as ekself. Dit kom met wysheid. Net jammer dat baie 
mense te gou handdoek ingooi en nie kans gee vir die wysheid om sy 
intrek te neem nie. Liefde is die gom wat mense aan mekaar vasbind. Ja, 

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
https://kruispad.247.org.za/?newsletters_link=cf2182c664fc3d0f2d24268dc6351996&history_id=372&subscriber_id=17761


soms wil jy alles los. Soms woed daar ’n storm en jy kan glad nie sien 
hoe julle weer mekaar in die oë gaan kyk nie. Maar tog kom ’n mens 
weer op ’n manier by mekaar uit. Die liefde bring weer die losgetrekte 
stukkies nader aan mekaar. 

Dit is wat ons huwelike nodig het. Dit is wat die wêreld nodig het. Dit is 
wat elke verhouding in die wêreld nodig het. Liefde. Liefde vir ander. En 
op ’n manier het die jong Christene van Tessalonika dit sommer van die 
begin af reggekry: 3My broers en susters, ons dank God altyd vir julle. 
Hoe anders? Want die wonderlikste dinge is daar by julle aan die 
gebeur: julle vertroue in die Here word by die dag sterker. En julle 
almal se liefde vir mekaar word net al hoe groter. 

Kan daar so oor my en jou gepraat word? Laat sak jy ook jou kop soos ek 
in skaamte? Ai, die proses om meer soos Jesus te wees sukkel maar om 
spoed op te tel. 

Die wêreld het God se liefde só nodig. Alles val uitmekaar en ons sien 
nie eintlik die lig nie, want ons as Christene saai nie genoeg van God se 
liefde in die wêreld nie. 

Ons moet ons koppe weer na Jesus draai. Hy is die volmaakte voorbeeld 
van hoe ’n mens liefde saai. Dis ’n gee liefde. ’n Liefde wat niks terug 
verwag nie. Jesus het nie met die mens geredeneer en gevra wat is ons 
bereid om te gee as Hy vir ons aan die kruis sterf nie. Hy het nie gegee 
om iets te ontvang nie. Net onbaatsugtig Sy lewe, Sy alles gegee. 

Dis wat die wêreld nodig het. Dis wat die mense rondom jou nodig het. 
Daar in jou huwelik, verhoudings, daar by jou kollegas en vriende. Hulle 
smag na jou onbaatsugtige liefde. Ek weet dis erg moeilik, maar gaan 
probeer om ’n lewe te leef van gee, sonder om iets terug te verwag. Die 
wêreld, jóú wêreld sal anders lyk. 

Mag God met Sy Gees ons hierin help en mag ander eendag ook van ons 
sê: En julle almal se liefde vir mekaar word net al hoe groter. 

- Aangepas uit Kruispad 



Bybelse blokraaisel vir almal 

 
Dwars: 
1.   Jesus het die Samaritaanse   
       vrou daarvoor gevra 
8.   Hy is voor Jesus uit gestuur 
9.   Dit het mens geword en  
       onder ons kom woon 
11. Die duisternis kon dit nie  
       uitdoof nie 
13. Dit het soos 'n duif uit die  
       hemel gekom 
15. Die Jode en hierdie mense  
       gaan nie met mekaar om nie 
16. Broer van Simon Petrus 
19. Dit beteken Christus 
 

Af: 
2.  Plek met baie water 
3.  Jesus het die water daarin  
      verander 

4.  Moenie die huis van my Vader  
      'n ....plek maak nie 
5.  Filippus se tuisdorp 
6.  'n Fariseër 
7.  Jesus het hom onder die  
      vyeboom gesien 
10. Jesus het daar sy eerste  
      wonderwerk gedoen 
12. Jesus het gesê hy sal in .... ...  
      die tempel oprig 
14. Die fontein van Jakob was  
      naby hierdie dorp 
15. Jesus het daarmee almal uit  
      die tempel gejaag 
17. Afk van OT Bybelboek oor  
      profeet wat by Eli  
      grootgeword het 
18. Moeder van Kain 



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/
mailto:roosa@telkomsa.net


                      Lag ‘n bietjie...   

My seuntjie het vanoggend heel ontsteld uit die badkamer 

gehardloop gekom en my vertel dat sy tandeborsel in die 

toilet beland het. Ek het die tandeborsel versigtig uitgehaal 

en in die asblik gaan gooi. Hy het my aangekyk, badkamer 

toe gehardloop en my tandeborsel gaan haal: "Dan moet ons 

seker die een ook weggooi; hy het laasweek in die toilet 

geval." 


 

'n 6-jarige seuntjie het in 'n groot gimnasium verlore 

geraak. Hy beland toe in die dameskleedkamers. Toe die 

dames hom sien toe hoor jy net gille en almal gryp na 'n 

handdoek. Hy kyk hulle verbaas aan en sê: "Haai, wat is 

fout? Het julle dan nog nooit 'n klein seuntjie gesien nie?" 

 


 

'n Polisieman vertel hoe hy na 'n lang dag sy kar buite die 

polisiestasie parkeer het. Toe hy wou uitklim hoor hy sy 

polisiehond blaf – dit was 'n seuntjie wat na hom staan en 

staar het. "Is dit 'n hond wat jy daar het?" het die seuntjie 

gevra. "Dis reg ja". "Wat het hy verkeerd gedoen?" vra hy. 

 
 

 

Na haar eerste week op skool, kom 'n graad-eentjie eendag 

by die huis. 

"Ek mors net my tyd," het sy vir haar ma gesê. "Ek kan nie 

lees nie, ek kan nie skryf nie, en hulle wil my nie toelaat om 

te praat 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 

 
 

Jy plus God is altyd in die meerderheid: 

 

Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer 

as wat hulle is. 2 Konings 6:16. 

 

 
Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert. 


