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Uit ons leraar se pen...        

Die heerlike boodskap van Paasfees 

My geliefde familie en vriende 

“Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons 

sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog 

dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus 

gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. 

Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.” Romeine 6:5-6. 

“Julle is vrygekoop en die prys is betaal; moet dan nie slawe 

van mense wees nie.” - 1 Korintiërs 7:23. 

Die boodskap van Paasfees is in baie opsigte besonders. Ek 

wil graag vier gedagtes oor Paasfees met julle deel. Knoop vier 

knope in jou onthou-tou, skryf dit op jou hande, plak dit teen jou 

voorkop en verf dit op jou deurkosyne:  

Hier is die vier gedagtes. 

1. Jy is eiendom van God. 

2. Jy word vrygespreek van sondeskuld. 

3. Jy het die krag van ‘n nuwe lewe. 

4. Jy sal op die dag van Christus liggaamlik opstaan uit die 

graf. 



Jy is eiendom van God 

Julle is vrygekoop en die prys is betaal! (1 Kor 7:23). Sedert die 

sondeval het die Satan ‘n houvas op die mensdom gekry 

(Genesis 3). Jesus het deur sy dood en opstanding die 

eienaarskap verander. Vir jou lewe is ‘n duur prys betaal. Jy is 

eiendom van God om Hom met blydskap te kan dien. Jy is nou 

erfgenaam met Christus Jesus. 

Jy word vrygespreek van sondeskuld 

Die wrede lyding van die kruisdood, die kreet van Jesus “Eli, 

Eli, lema sabagtani” (my God, my God waarom het U my 

verlaat), laat my opnuut besef waarvoor Jesus mens geword 

het. Nie in die eerste plek sodat ek liggaamlik gesond kan wees 

nie, of dat ek net ‘n gelukkige lewe op aarde sou hê nie! Veel 

meer! Sy kruisdood is die volle betaling vir my sondeskuld. Ons 

wat skuldig sou wees voor die ewige Regter en tot die ewige 

verderf veroordeel sou word, word ter wille van Christus 

vrygespreek – vir altyd! 

Jy het die krag van ‘n nuwe lewe 

Dieselfde krag van die Heilige Gees, waardeur Jesus die dood 

oorwin en uit die graf opgestaan het, word ook aan God se 

kinders geskenk. ‘n Nuwe geboorte vind plaas in geestelik 

dooie mense. God se genade is geweldig. Hy gee ons nou 

reeds geestelike krag om ‘n lewe tot eer van God te kan lewe, 



vry van die oorheersing van my ou sondige natuur. Wat ‘n 

heerlike voorreg! 

Jy sal op die dag van Christus liggaamlik opstaan uit die 

graf 

Net soos Jesus se graf leeg was op Paassondag, so sal elkeen 

wat as kind van God gesterf het se graf leeg wees met die 

wederkoms van Jesus Christus (1 Kor 15:20-23). Ons deel in 

die oorwinning van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus 

Christus. 

Dit is daarom my gebed in hierdie paasfeestyd dat elkeen 

werklik sal besef en sal onthou dat in ‘n tyd soos hierdie het die 

lewende God elkeen van ons oneindig lief. Elkeen is die 

eiendom van God, elkeen is vrygespreek en het nuwe krag 

ontvang en ook het ons deel in die oorwinning deur Jesus 

behaal. 

Geseënde Paasfees. 

Liefde, seën en vrede vir julle almal. 

Ds. Willie 

 

 

 



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. 
 

mailto: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 
______________________________________________ 

 

         
  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 

__________________________________________ 

 

http://www.keurboomfunctionhire.co.za/


Ek bied opleiding en ontwikkelingsgeleenthede aan vir kleinsake 

en korproratiewe kliënte in “soft skills”, onder andere bestuur, 

administrasie, een-dag werksessies, klein-groep opleiding in die 

werksplek en ook “off-site” werkswinkels. 

Vaardighede wat ek aanbied sluit in: interpersoonlike 

verhoudings en kommunikasie, stres-bestuur, konflik hantering 

in die werksplek.  

Bestuurs- en administrasievaardighede sluit in: notule en 

vergaderingskommunikasie, verslag skryf, projekte-bestuur, 

risiko-bestuur, strategiese bestuur en vele meer. 

Kontak my gerus vir verdere inligting en konsultasies. 

William Herrmannsen Tel 082 451 7652 

__________________________________________ 

VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 

Hier kan gemeentelede gratis adverteer 

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

                                   elnavermeulen35@gmail.com 

 

Cupcakes: Lorraine Glass 083 495 9959 

 

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.   
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                             Joghurt: aarbei, perske/appelkoos, grenadilla,   

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

                             Kontak Herman Franken 084 567 1559 

 

Karre was:  Pieter Avenant 082 371  8430 

 

Messe: Lieb van der Sandt 083 382 9496 / biglcustomknives@gmail.com 

 

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 

 

Sekuriteit: Barnard Swanepoel 071 141 0146 / Barnard.fts@gmail.com 
 

 

Judas Iskariot 

Hier in Lydenstyd dink 'n mens onwillekeurig aan Judas en sy verraad 

(Matt 26:14-25), en dit tref my opnuut dat Jesus Judas oor sy verraad 

gewaarsku het, en daarby gesê het dit sou vir hom beter gewees het 

as hy nooit gebore was nie (vers 24). En tog gaan Judas voort met sy 

plan. Hy wéét Jesus weet. Hy hóór Jesus se dringende waarskuwing. 

’n Mens voel lus om uit te roep: Hoe kón jy, Judas? Wat het jou 

besiel? 

Maar terwyl ek daaroor wonder, besef ek dat presies dít die misterie 

van die sonde is, daardie vreemde, onverklaarbare houvas wat dit op 

ons het, dat ons dit doen, al weet ons so goed dis verkeerd; dat ons 

voortgaan, al besef ons daar kan niks goeds van kom nie. ’n Getroude 

wat ’n skelm verhouding aanknoop, iemand wat ’n leuen versprei, of 
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iemand anders in die rug steek, of met dwelms eksperimenteer. 

Dwaasheid, en tog doen mense dit. Verstommend. 

Wat net so ontstellend is as ’n mens die Judas-verhaal lees, is dat 

daar vir Judas nie meer vergifnis was nie. Iewers, so lyk dit my, kan jy 

jou kans op die ewigheid weggooi as jy hardnekkig bly weier om ag te 

slaan op Jesus se vriendelike maar dringende waarskuwings. Dít is 

wat Jesus met sonde teen die Heilige Gees bedoel het: die 

konsekwente weiering om die Gees toe te laat om jou tot ander 

insigte oor Jesus te bring. 

Dis een van die dae weer Goeie Vrydag. Enige iemand wat dink sonde 

is nie so erg nie, moet weer ’n slag voor die kruis op Golgota gaan 

staan. Jesus het gesterf oor ons sonde. Só erg is dit. 

Ek weet. Dis nie meer in om oor sonde te praat nie. Dis in om te 

praat oor selfverwesenliking en goedvoel. Maar soms is dit tog nodig 

dat ons stil word voor die realiteit van dié formidabele vyand wat 

iewers in elkeen van ons skuil en sy kans afwag om ons te vang. Om 

dié realiteit weg te wens of te ignoreer, kan dodelik wees. 

Daar aan die kruis het Jesus gebid: “Vader, vergeef hulle, want hulle 

weet nie wat hulle doen nie.” Maar vir Judas het dié gebed van Jesus 

nie gegeld nie. Hy het die punt van geen omdraai verbygesteek. 

Mag ek en jy onsself elke dag opnuut oopstel vir die oortuigingswerk 

van die Gees, dat ons sal hoor en reageer as ons Jesus se stem hoor. 

- Uit Jaco se Bybelkoerant 

 



  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Annatjie Hamming word 81 op 18 April, Sampie van 

Graan word 89 op 26 April en Theuns Berry word 82 op 27 April. 

 

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 
James Greeff  
 
HELPMEKAARKLUB 
Byeenkoms op Vrydag, 12 April, om 9h30. 
 
MANNEKAMP 12 TOT 14 APRIL – DIE GESINSMAN VOLG JESUS 
17h00 Vrydag tot 10h00 Sondag.  
Gesinskerkdiens 14 April om 9h00 saam met vrouens en kinders. 
Koste: R250 per man, sluit kos en kamptariewe in. 
Kontak Wimpie 083 254 6023 of Linky 081 379 0863.  
Bespreek asb. voor 7 April. 
 
GOEIE VRYDAG 
Die gemeente vier Nagmaal op Goeie Vrydag, 19 April, om 9h00. 
 
GESINSOGGEND SATERDAG 4 MEI OM 9H00 
Kaartjies: R50 per persoon 
Spreker: Wimpie van Reenen 
Indien u belangstel om ‘n sang- of musiek of ander item te lewer by 
die geleentheid, kontak asseblief vir Elma Carelsen of Linky van 
Reenen.  Sien Kontakpersone vir telefoonnommers. 
 



 
VERGADERINGS 
Ouderlinge: Donderdag, 11 Mei, om 18h30 
Diakonie: Sondag. 14 April, na die erediens 
Admin. kommissie: Dinsdag, 16 April, om 18h30 
Vrouediens: Dinsdag, 23 April, om 18h30 
Kerkraad: Donderdag, 25 April, om 19h00 
 
 
Merk asb hierdie datums in u dagboek.  Meer inligting sal later 
gegee word. 
 
Sop en brood-aand Vrydag 7 Junie om 18h30 
Verskeidenheidskonsert Vrydag 2 Augustus om 18h30 
Kermis Saterdag 3 Augustus vanaf 9h00 
 
 

MOSTERDSAADJIE:  

Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, 

stuur asb. u epos-adres na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za 
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Vanuit ‘n ander oogpunt…  

Lof en aanbidding verander dinge…   

 

Lees gerus weer die verhaal rondom  2 Konings 3:15. Daar was groot 

konsternasie onder die konings van Israel en Juda. Maar toe Elisa vir 

‘n musikant gevra het om te speel , was daar weer kalmte want ‘n 

atmosfeer was geskep waarin die Here kon werk. So is dit vandag 

ook. Dis net so belangrik wanneer ons in God se teenwoordigheid 

inkom, dat die regte stemming geskep word. Kyk na wat in die 

volgende voorbeelde gebeur het. 

2 Kronieke 20:22-23 

Koning Josafat het gehoor van drie leërmagte wat Juda kom aanval. 

Hy gaan tempel toe en vra die Here vir hulp. Die opdrag wat hy gekry 

het, was om die volk te lei na die ontmoetingspunt van die geveg. 

Josafat moes sangers aanstel om voor te staan en om die volk in sang 

te lei. Toe dit gebeur, het die vyande mekaar doodgemaak sonder 

dat een Judeër ‘n swaard gelig het. Kan jy imagine – die Judeërs sing 

terwyl drie leërmagte mekaar doodmaak. 

1 Samuel 16: 23: 

Hier vertel die Woord vir ons dat toe koning Saul, elke keer deur ‘n 

nasty gees geteister is, het die gees uit hom gegaan elke keer wat 

Dawid op sy instrument gespeel het. Dawid was ‘n “man after God’s 

own heart”, en ek dink Dawid het die kuns van aanbidding goed 

bemeester. 

 



Handelinge 16:25-26: 

Hier lees ons van Paulus en Silas wat in die tronk sit. Dis middernag, 

hulle is seker honger, hulle voete is geboei in gate in die mure so 

daar was geen manier om kamer te verlaat of te ontsnap nie….. en 

dit stink! 

 Wat doen hierdie manne, hulle begin sing en bid, nie saggies nie, 

maar hardop sodat almal hulle hoor. Toe kom daar ‘n aardbewing 

wat die tronk verwoes – nie die hele dorp nie, net die tronk. En wat 

nog amazing is, is dat niemand in die tronk dood of beseer is nie! 

Die Bybel is vol van sulke stories; dink aan Jerigo, trompette oftewel 

ramshorings is geblaas, die volk het geskree; toe val die mure ineen. 

Wat het Gideon gedoen, 300 manne met trompette, kerse en potte 

– nie swaarde en spiese nie, en toe die trompette geblaas word skrik 

die vyand so erg hulle maak mekaar dood. 

Cause & effect….. 

Chaos   Lof en Aanbidding   die Hand van die Here  Herstel. 

Hoekom begin ons die eredienste met voorsang? Dit skep die regte 

atmosfeer vir die Here om ons te ontmoet, dit maak ons harte oop 

vir die Woord van die Here, en ja, dit maak God se hart bly want Hy 

woon  tussen die lofprysing van Sy kinders. 

Wanneer jy deur moeilike omstandighede gekonfronteer word, begin 

net die Here se naam grootmaak met sang, dan lofprysing, dan 

aanbidding en dan gebed. Doen dit met oorgawe, oortuiging en 

geloof. Sy hand sal begin beweeg en dinge sal verander net soos met 

Josafat, Dawid, Paulus & Silas.  

 



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 
 

 
 

 
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy 

sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat 
in Hom glo, nie verlore sal gaan nie 

maar die ewige lewe sal hê.  Joh. 3:16 

 



  Lag ‘n bietjie...   

Boererate  

1. As jy verstik aan 'n ysblokkie, gooi 'n koppie kookwater in 

jou keel af. Die ysblokkie sal dadelik oplos en die blokkasie sal 

homself verwyder.  

2. Vermy om jouself te sny wanneer jy groente kap. Laat 

iemand anders die groente vashou terwyl jy kap.  

3. Vir hoë bloeddruk - sny eenvoudig jouself en bloei vir 'n paar 

minute. Sodoende verlig dit die druk op jou are - onthou om 'n 

tydhouer te gebruik.  

4. Jy het net twee goed nodig in die lewe - Q20 en duct tape. 

As dit nie beweeg nie en dit moet, gebruik Q20. As dit beweeg 

en dit moenie - gebruik duct tape.  

5. As jy nie iets kan regmaak met 'n hamer nie, is dit 'n 

elektriese probleem. 

GESONDHEIDSBOODSKAP:  

1. As loop of fietsry goed was vir 'n mens, sou die posman 

onsterflik gewees het! 

2. 'n Walvis swem die hele dag lank, vreet slegs vis, drink net 

water en hy is steeds vet! 

3. 'n Haas spring en hardloop en leef slegs 15 jaar! 

4. 'n Skilpad hardloop nooit en doen niks nie en tog leef hy 150 

jaar! 
                                          


Die ou omie is mos doof - en nie net doof nie maar baie baie 

doof. Dit is gepas om te sê hy is so doof soos 'n kwartel. Hy is 

so doof - mense voer gesprekke langs hom en hy is nie in staat 

om 'n enkele woord te hoor nie.  

Die omie gaan sien mos toe eendag 'n oorspesialis. Daar gekom 

word daar 'n ultra-moderne gehoortoestelletjie in sy oor 

geplant. Die oom se gehoor is nou amper beter as die normale 



persoon s'n.  

Na 'n maand keer hy terug vir 'n check-up.  

Dokter: “U familie is seker baie bly u kan nou weer normaal 

hoor?”  

Man: “Nee dokter - hulle weet nog nie - ek sit maar net daar 

tussen hulle en luister hulle gesprekke - en ek het my 

testament al drie keer verander!” 

 
                                          
 

Die koerantfotograaf moet foto's neem van 'n reuse veldbrand 

en reël vir ‘n klein vliegtuig om hom te neem om ‘n lugfoto te 

neem. 

Op die lughawe haas hy hom na die vliegtuig wat vir hom op die 

aanloopbaan wag. "Laat ons weg wees," sê hy vir die vlieënier en 

hulle styg dadelik op. 

Toe hulle naby die veldbrand kom, sê hy vir vlieënier: "Vlieg oor 

die deel noord van die brand so laag as wat jy kan". 

"Hoekom?" vra die vlieënier. 

Sarkasties antwoord hy: "Ek wil 'n foto neem, ek is mos' n 

fotograaf!" 

Die vlieënier word doodsbleek en vra: "Beteken dit jy is nie my 

instrukteur nie?" 
                                          
 

Die man kom terug by die huis nadat hy so pas by die 

oggenddiens in die kerk was.  By die huis gekom tel hy sy vrou 

op en dra haar bietjie rond. Sy vrou is heel verras dat hy dit 

doen en vra met ‘n groot glimlag: “Het die dominee vandag oor 

romanties wees gepreek?”  “Nee,” antwoord hy terug.  “Hy’t 

gesê ons moet leer om ons laste te dra!” 

 
                                           


