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Uit ons leraar se pen        

My familie en vriende. 

Die afgelope paar weke was hierdie tema sentraal in die 

gemeente. Na die week van gebed het ek besef dat wanneer 

ons met ‘n gesindheid in ons saam loop waar ons nie bereid is 

om iemand te vergewe nie dat ons eintlik net ons eie lewe 

verwoes. Geen genesing kan plaasvind nie.  

Daarom wil ek in hierdie artikel net kortliks iets hieroor skryf vir 

julle. 

Die Bybel sê as jy nie vergewe nie, sal Hy jou ook nie vergewe 

nie. Dit is skokkend om te hoor hoeveel haat en bitterheid 

sommige Christene koester teenoor mense wat hulle te na 

gekom het. “Ek sal hom nooit vergewe vir wat hy aan ons 

gedoen het nie,” merk ’n vrou nou die dag op toe sy vertel van 

die werknemer wat haar en haar man geldelik ingedoen het. 

“Hý het bedrog gepleeg, nou sit óns met ’n besigheid wat dreig 

om bankrot te speel. Hoe kan ek hom vergewe?” Jy voel lus om 

dit te beaam. Om so ’n persoon te vergewe is darem te veel 

gevra. 

God se opdrag in die Bybel is duidelik: Ons moet almal wat 

verkeerd teen ons optree, vergewe – keer op keer, 

onvoorwaardelik en ten spyte van wat hulle aan ons gedoen 

het. As ons dit nie doen nie, bou ons ’n skeidsmuur tussen ons 

en God wat verhinder dat ons self vergewe word. 

“Vergifnis is ’n wilsbesluit. Dit het niks met emosie te doen nie. 

Emosies is onstabiel, maar vergifnis spruit uit geloof, en dit 

maak dit ’n vaste, fundamentele aksie wat jy in gehoorsaam-



heid aan God doen. God eer ook hierdie wilsbesluit van jou om 

te vergewe.”  Ons moet kan vergewe ten spyte van …die 

oortreding.  

Nêrens in die Bybel staan dat ons net sekere oortredinge mag 

vergewe nie. Met ander woorde, al is die oortreding hóé groot, 

en al maak dit hóé seer, ons moet steeds vergewe. Deur dit te 

doen, volg ons die voorbeeld van Jesus wat aan die kruis 

gesterf het – nie net vir sekere sondes nie, maar vir al ons 

sondes. 

Ons onvermoë om (dadelik) te vergeet. Om te vergewe, 

beteken nie noodwendig dat jy onmiddellik sal vergeet nie. Om 

te vergewe, beteken om doelbewus ’n ander persoon vry te 

spreek, nooit weer met hom of haar oor die oortreding te praat 

nie, nooit weer met iemand anders daaroor te praat nie en nooit 

weer met jouself daaroor te praat nie. 

Dikwels is jy die een wat die seerste kry in jou onvermoë om ’n 

ander te vergewe. Die ander persoon weet nie eers van jou 

seer nie, en gee ook nie om nie – tog kies jý om die las van sy 

of haar sonde te dra. Spreek dus vry en word self ook vry! 

Omdat ons sewentig maal sewe keer moet vergewe, is dit net 

soveel makliker as ons ’n gesindheid van vergifnis ontwikkel. 

Dit is ’n bereidheid om nie haatdraend te wees nie, maar elke 

keer te vergewe sodra daar teen ons verkeerd gedoen word.  

’n Vergewensgesindheid is om te vergewe al toon die persoon 

geen berou nie en al maak dit nie vir hom saak hoe seer jy in 

die proses gekry het nie. Jóú saak is egter reg met die Here – 

en dít is wat tel. 

Soms is dit moeiliker om jouself vry te spreek as iemand 

anders. Tog begin vergifnis by die vermoë om jou foute te 



erken en iets daaromtrent te doen. Vergifnis beteken om 

gewillig te wees om met ’n ander, of jou eie sonde, saam te 

leef. Seerkry is deel van die lewe en iets waarmee almal te 

doen kry en moet saamleef. Die keuse is of jy dit in die 

bitterheid van onvergifnis of die vryheid van vergifnis gaan 

doen.  

Deur al hierdie te lees besef ek ook dat dit nie so ‘n maklike 

saak is nie.  

My grootste wens is egter dat ons onsself geheel en al in die 

hande van ons Hemelse Vader sal plaas. Dat ons nie hierdie 

seer wat ons ervaar saam met ons sal dra vir die res van ons 

lewe nie, maar sal oorgee aan die Here.  

Ons is tot alles in staat deur Hom wat ons krag gee. 

Fillipense 4:13 

 

 

 

 



Vanuit ‘n ander oogpunt… 

 
Wat sou jy doen? ……. 

Ek probeer my indink oor Jona en die groot vis (Jona 1). Ons ken die 

storie goed. ‘n Gunsteling Sondagskool storie.  Ek wil graag dit weer 

oordra en ‘n bietjie sanctified dramatics gebruik soos die Engelsman 

sou sê. 

Die opdrag: 

Nou ja, die Here het Jona opdrag gegee om na Nineve (1,280 km ver) 

toe te gaan en vir die mense daar te vertel dat hulle hulle moet 

bekeer en  die Here aanbid. Wel Jona het ander planne gehad. Jona 

het eerder gevlug na die waterfront (Joppe) toe, seker om eers ‘n 

koffie te gaan drink by Seattle Coffee. Nadat hy dit gedoen het, het 

hy besluit om Tarsis toe te gaan.  Tarsis was soos Durban, daar was 

baie handelskepe wat heen en weer daar gegaan het. Hy het sommer 

by Computicket ‘n kaartjie gekry en op ‘n boot geklim wat Tarsis toe 

gegaan het.  

…. Man overboard !! 

Nou moet jy verstaan, matrose en die skeepsbemanning was nogal 

bygelowige mense. ‘n Tipe respek vir die see. Die Here het ‘n serious 

storm gestuur wat daai arme bootjie amper gesink het. Die manne 

het tot al die Verimark en Take-a-Lot goedere begin oorboord gooi. 

Toe dit nie werk nie het hulle vir Jona, wat nog besig was om te 

droom van sy nuwe lewe vêr weg waar die Here hom nie meer sou 

pla nie, in die see gegooi. 

 



Mr Delivery… vir ‘n groot vis. 

Ek wil ‘n bietjie fast forward hier; Jona word deur ‘n groot vis 

ingesluk, hy bid vir alles wat hy werd is om te oorleef, die groot vis 

kry sooibrand en drie dae later, word Jona uitgespoel op die strand. 

…. ‘n Verbleikde Jood kom uit die see. 

Nou, imagine jy  en jou kindertjies of pelle lê op die strand en tan. So 

tussen jou tone deur sien jy ‘n gedaante uit die see verskyn. Jy lig jou 

Ray Bans op om beter te kan sien. Hier kom Jona aangestap asof niks 

gebeur het nie want hy wil nie graag aandag trek nie. Hy is wit 

verbleik van die vis se maagsure, sy klere is verbleik en is flenters, sy 

hare is wit, hy is met seegras bedek en hy stink…. 

“Haloda” sê hy in ‘n gebroke Joodse aksent, “Die Here sê jy moet jou 

bekeer en Hom aanbid”. 

Wat sou jy doen? … 

Wat sou jy doen as jy deur Jona, in daai toestand, benader word met 

‘n Evangelie boodskap….. 

Geen wonder die mense van Nineve het hulle bekeer nie. 

                                



  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Ans Janse van Vuuren word 83 op 2 Februarie, Fanie Buys 

word 81 op 6 Februarie en Trix Swanepoel word 82  op 15 Februarie. 

 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Fanie Buys    072 311 3521 
Ronel Claassen  071 381 9842 
Priscilla van den Bergh 081 477 3541 
Koekie Geyer 082 399 0182 
Gawie en Mari van der Merwe 082 269 2263 / 081 535 0273 

HELPMEKAARKLUB: Byeenkoms Vrydag, 8 Februarie,  om 09h30 

NAGEREG 10 FEBRUARIE!!! 

Na die erediens op 10 Februarie gaan daar in die voorportaal 
nagereg verkoop word teen R10 per bakkie.  Onthou asseblief 
om geld saam te bring en kom ondersteun ons 
fondsinsamelingspoging. 

WEGNEEMETES VRYDAG 22 FEBRUARIE 

 

 

Die vrouediens gaan weer heerlike tuisgemaakte hamburgers 
verkoop op 22 Februarie, teen R30 elk.  Bestellings kan geplaas word 
op die lys by die hoofdeur, of u kan Elma Carelsen of Ilse van Hemert  
kontak (sien nommers op agterblad). 



Merk asb hierdie datums in u dagboek.  Meer inligting sal later 
gegee word. 
 
WÊRELDBIDDAG VIR VROUE: 1 MAART OM 18H30 
 
WÊRELDBIDDAG VIR MANS: 2 MAART OM 8H00 
 
MANDJIEDANS/BARN DANCE: 8 MAART OM 18H30 
 
 

 
VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 

Hier kan gemeentelede gratis adverteer 

Avon/Justine agent:  Kontak Elna Vermeulen 073 192 1306 /    

                  elnavermeulen35@gmail.com 

 

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 
 

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 
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Waar sal jy dit in die Bybel vind? 

 
1. Een liggaam met baie lede 
 
a. 1 Korinthiërs 12 
b. Numeri 35 
c. Hebreërs 13 
 
2. Die liefde 
 
a .1 Korintiers 13 
b. Romeine 6 
c. Hooglied 1 
 
3. Die Onse Vader 
 
a. Matteus 6 
b. Psalm 93 
c. Spreuke 24 
 
4. Die tien gebooie 
 
a. Genesis 1 
b. Eksodus 20 
c. Openbaring 10 
 
5. Die grootste gebod 
 
a.Matteus 22 
b.Genesis 9 
c. Jesaja 40 
 
 

 
6. Die gawes van die Gees 
 
a. 1 Korintiërs 12 
b. 2 Kronieke 20 
c. 1 Tessalonisense 4 
 
7. Die saligsprekinge 
 
a. Matteus 5 
b. Prediker 9 
c. Deuteronomium 11 
 
8. Die herderspsalm 
 
a. Psalm 121 
b. Psalm 19 
c. Psalm 23 
 
9. Die groot opdrag 
 
a. Handelinge 7 
b. Matteus 28 
c. Levitikus 19 
 
10. Die vrug van die Gees 
 
a. Romeine 5 
b. Galasiërs 5 
c. Esegiël 11 
 

Antwoorde: 1a; 2a; 3a; 4b; 5a; 6a; 7a; 8c; 9b; 10b 



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 
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  Lag ‘n bietjie...   

Dit is die jong dominee se eerste nagmaalsdiens.  Hy het hom 

al die ganse week vir hierdie belangrike geleentheid voorberei 

en alles verloop mooi vlot.  Ná die boodskap klim hy van die 

kansel af en neem stelling in agter die tafel met die brood en 

wyn.  En dit is toe hier waar hy, soos die Engelse sê, blank 

raak, die brood neem en sê: “Stof is jy en tot stof sal jy 

terugkeer.” 

 


 

Die kerkraad besluit om vir die koster ‘n honorarium te gee vir 

sy jare lange getroue diens aan die kerk en die gemeente.  Net 

een ouderling het ‘n probleem met dié gedagte: “Broer 

Voorsitter,  dat ons vir die koster ‘n gedagtenis moet gee vir 

jare se getroue diens, daarmee gaan ek saam.  Maar ek ken 

hierdie broer en sy gade baie goed, ek bedoel nou oor die 

honorarium.  Dit sal niks help nie, broers, want nóg hy nóg sy 

vrou kan die ding bespeel!” 

 




Dit is die kweekskoolstudent se proefpreek en die kerk is 

stampvol.  In die gehoor sit ook sy dosent en twee 

medestudente wat ná die preek kritiek moet lewer. Die 

student is senuweeagtig, maar alles verloop goed – totdat hy 

by die slotgebed kom. 

Hy wou bid: “Here, aan U kom ‘n lofsang toe.”  Maar in sy 

oorhaastigheid kom dit toe só uit: “Here, aan U kom ‘n love 

song toe.” 

 

 
 



MOSTERDSAADJIE:  

Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, 

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

 

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 lidmate 60+ jaar – Johnny Jansen  082 493 4647 
Kerkkantoor  – Ilse van Hemert  082 434 6499 
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 
Vrouediens  –  Elma Carelsen  082 786 5109 
                            Ilse van Hemert  082 434 6499 
 

REKENINGDETAILS VIR GEMEENTE 

Debietorders en internetbetalings: 
ABSA  1430 1616 24R Takkode  335 245 
Geldmarkrekening 
ABSA  910 257 1184   Takkode 335 245 
 

 
 

Vergeef ons ons oortredings soos ons 
ook dié vergewe wat teen ons oortree. 

Matt. 6:12 
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