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Uit ons leraar se pen...        

Vir Liefde, vir God, vir ons naaste… 
 
Vir die afgelope twee jaar wat ek saam met die gemeente die 
pad stap, was daar iets opvallend wat gebeur het. By ‘n 
onlangse ouderlinge vergadering het een van die ouderlinge dit 
genoem dat NG Gemeente Môregloed vir baie jare al bekend 
staan as die gemeente wat omgee en liefde bewys aan hulle 
naaste. ‘n Merkwaardige getuienis van ons gemeente. 
 
Na hierdie vergadering het ek baie gedink oor hierdie woorde 
en wil ek eerstens vir die gemeente aanmoedig om steeds 
hierdie getuienis voort te laat leef. Die getuienis laat my baie 
dink aan Jesus wat uit sy pad gegaan het vir alle mense en 
daar was vir elkeen.  
 

Jesus praat met die Samaritaanse vrou en wys aan 
haar Sy besorgheid oor haar. Hy sien die gebroke 
hart raak van ‘n vrou en met die woorde wat Jesus 
spreek gee Hy aan die Samaritaanse vrou hoop. 
Hoop wat in haar hart begin borrel en sy begin om 

vir almal te vertel dat sy met Jesus gepraat het en deel hulle 
mee wat Jesus gesê het. Sy word ‘n getuie en wil die goeie 
nuus deel. 
 
Ons lees ook die verhaal van die 
barmhartige Samaritaan, ‘n mens wat 
deel uitmaak van ‘n volk, ‘n nasie, ‘n 
groep, uitgeworpe deur die samelewing. 
Die man word die held in die verhaal wanneer hy hom ontferm 
oor die beseerde en gewonde man.  
En dan wanneer Jesus met sy bediening begin dan doen hy 
wonderwerke. Hy tree radikaal anders op as die skrifgeleerdes. 
Jesus se optrede is dié van omgee en liefhê.  



Ons sien in die wonderwerke van Jesus dat Hy daadwerklik 
optree. Hy staan op en gaan doen die wil van God. Blindes kan 
weer sien, verlamdes kan weer loop, mense wat nie kan praat 
nie, word deur Jesus se hand aangeraak en skielik kom die 
woorde uit hulle monde. Hulle kan weer praat. Melaatses word 
weer rein gemaak en kan weer deel word van die samelewing, 
die einste samelewing wat hulle uitgesluit het.  
Daar is so baie verhale, gebeure dat mens dit nie alles kan 
neerskryf nie, maar dit is hier waar die woorde van ‘n ouderling 
tot my gespreek het. 
 
Waarvoor staan ons? Wie is ons? En waarheen is ons 
oppad? As ek die geleentheid kan gebruik om ‘n antwoord te 
probeer gee, dan sal ek dit as volg antwoord. 
 
Jesus was radikaal anders as ons. Hy het saam met die 
uitgeworpenes geëet, Hy het saam met sondaarmense die pad 
gestap. Hy was wel sondeloos, maar het hom ontferm oor die 
wat seer het en die wat uitgeworpe was. Die wat alleen en 
verlate gevoel het, die sonder enige heenkome. 
 
Wanneer daar na die verhaal van Jesus gekyk word, lees ons 
die mooi goedjies wat gebeur en hoe Jesus sy volgelinge 
(normale vissermanne) gaan roep om die pad saam te stap. 
Hulle loop elke dag saam met Jesus en leer so baie… 
 
En tog wanneer ons die kruisverhaal van Jesus lees, is een van 
die vrae wat by my opkom, wie van die 
volgelinge van Jesus was tot aan die einde 
toe, tot daar waar Jesus vasgespyker was 
aan die kruis, SAAM met Hom? Dit was Jesus 
se Moeder, Maria, Maria Magdalena en die 
geliefde dissipel! Waar was die res? Let wel 
een dissipel het daar bly staan tot aan die 
einde van die kruisverhaal.  
 
Die woorde dat NG Gemeente Môregloed nog altyd ‘n 
gemeente was wat omgegee het, liefgehad het en daar was vir 



ons naaste (ons kerk-familie, die wat elke 
Sondag saam in die kerk is) sê dat ons ‘n 
getuie (daardie een dissipel) is van die 
een wat ons gestuur het.  
 
Jesus gebruik een en elkeen van ons op besonderse wyses. 
Ons bou verhoudings met mekaar en is ‘n seën vir dié om ons.  
Daarom staan ons gemeente bekend vir die omgee en liefde 
wat ons eerstens vir ons God en hemelse Vader het, maar ook 
vir ons naaste.  
 
Jesus se bekende woorde in die evangelie van Matteus 22 
vers 36-39 leer ons immers hierdie beginsel, dat jy die Here jou 
God moet liefhê met jou hele hart en siel en al jou krag en 
verstand en daarmee saam jou naaste soos jouself. As 
gemeente is ons identiteit geanker in die liefde vir God, maar 
ook in ons liefde vir ons naaste. 
 
Daarom kan ons die pad vorentoe stap en ‘n verskil maak in die 
mense op ons pad se lewens. Daarom kan 
ons hoop bring waar ons ookal is en daarom 
kan ons die lig in die Moot laat skyn, want 
die lig wat deur ons skyn laat alle duisternis 
verdwyn.  
 
Dit is my groot gebed vir ons gemeente, dat 
ons, ons ligte sal laat skyn omdat die 
Almagtige in en deur ons lewens werk. Mag 
elkeen van julle ryklik geseënd wees. Mag julle die pad 
vorentoe aandurf met moed en hoop en so ook ‘n verskil maak 
orals waar julle kom.  
 
Die Here sal julle seën en behoed, die Here sal tot julle redding 
verskyn en julle genadig wees, en mag die Here julle seën met 
die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. 
Blom en Floreer waar julle kom.          

  Ds Willie 



WAT IS LYDENSTYD? 

Lydenstyd is die oudste kerklike fees, en het al in die vroegste eeue 

ontstaan. Dit is ’n reis van 40 dae, na aanleiding van Jesus se vastyd 

in die woestyn aan die begin van sy openbare bediening, wat vir Hom 

’n tyd van toewyding en voorbereiding vir sy taak was. Hierin het die 

kerk Hom gevolg. Maar omdat Sondag die opstandingsdag van die 

Here is, het baie gevoel ons kan nie op die Sondag vas nie. Daarom 

word die Sondae uit die vastyd gehou, en begin die vastyd 46 dae 

voor Paasfees, d.w.s. 40 dae plus die 6 Sondae, van Aswoensdag tot 

Stil Saterdag. 

Ons noem dit Lydenstyd, en dit skep die idee van swaarmoedigheid, 

maar in Europa, waar die fees ontstaan het, is dit nou lente; die fees 

word ook Lent genoem. Lente is ’n tyd van herontwaking en 

vernuwing, en dít is waaroor hierdie vastyd gaan: dis ’n innerlike reis 

van vernuwing in jou geloof, in jou verhouding met die Here Jesus, in 

jou navolging. Dis nie ’n tyd vir hangskouers nie, maar van nuwe 

oorgawe aan God, nuwe toewyding. 

As ons in die Suidelike Halfrond die jaargety en Lydenstyd by mekaar 

wil uitbring, kan ons ook sê: Ons is in die herfs. Die natuur word in 

dié seisoen gestroop van alles wat onnodig is. So is Lydenstyd ook ’n 

stroop van alles wat in ons lewe onnodige bagasie is, sodat ons ligter 

kan reis agter die Here Jesus aan. 

Hal Elrod skryf in sy boek “The Miracle Morning” in hierdie selfde 

trant: Let today be the day you give up who you’ve been for who you 

can become. 

Die naaste hieraan as ’n Bybelteks is seker Joh 3:30: Hy moet meer 

word, en ek minder. Of in die woorde van Paulus in Galasiërs 2:19-

20: … ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat 

lewe nie, maar Christus wat in my lewe. 



Dít is die kruks van Lydenstyd en vas: ’n vernuwingsproses, waarin 

ons loskom van onsself en al hoe meer op die Here Jesus fokus, aan 

Hom vasgryp, sodat ons soos Hy kan word; waarin ons onsself aflê, 

sodat ons die nuwe mens in Christus kan word. Paulus beskryf dit 

goed in Kol 2:6-7: Aangesien julle dan Christus Jesus as Here 

aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom 

gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en 

met dankbaarheid vervul. 

Mag jou innerlike reis vernuwend wees!   Geseënde Lydenstyd.    

                                                       – Aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 

 
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 
Kleingroepe – ds. Willie Korb  084 485 9245 
Koster – Liz Bothma  071 569 8030 
Mosterdsaadjie –  ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes – Ilse van Hemert  082 434 6499 
Ouderlinge –ds. Willie Korb 084 485 9245 
Saalhuur – Ilse van Hemert  082 434 6499 
Vrouediens  –  Elma Carelsen  082 786 5109      
                       

REKENINGDETAILS VIR NG GEMEENTE MÔREGLOED 

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



            Gemeenteprojekte en –aksies 
 

Daar is soveel geleenthede waar gemeentelede betrokke kan raak:   
 

 teeskink na eredienste, hulp by begrafnisse 

 mooimaak van kerk, tuin en badkamers  

 blomme/plante in kerk Sondae 

 onderhoudswerk en herstelwerk van gebouekompleks 

 oppas van motors tydens eredienste en ander geleenthede 

 hulp met besoek en bemoediging van siekes en senior 
lidmate        

 orkes, lei van voorsang, deurdiens 

 funksies wat deur die Vrouediens aangebied word 

 Helpmekaarklub, Vrouediens, kleingroepe, kinderkerk 
 

Indien u by enige van bogenoemde wil betrokke raak, kan meer 
inligting by ds Willie of Ilse van Hemert verkry word.  U kan ook die 
onderstaande vormpie invul om aan te dui waaraan u wil deelneem 
en dit in die kollektesakkie gooi. 
Kom ons stel ons gawes opnuut weer in diens van Sy gemeente. 

 
                                  
   GAWEBANK 
(vul asb die vormpie in en plaas in kollektesakkie) 

 
Ek wil graag deelneem aan:  

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
Naam......................................Selno........................... 



  GEMEENTENUUS   
 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Gawie en Mari van der Merwe  082 269 2263 / 081 535 0273 
Koos Steyn 
 
HELPMEKAARKLUB:  
Byeenkoms op Vrydag, 13 Maart, om 09h30.  Alle lidmate van 60 jaar 
en ouer is baie welkom om dit by te woon. 
 

 
 

    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 
 

 
 

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


HOPPENDE VAN KERK TOT KERK 

Teks: 2 Tim.4: 1-5 - 3Die tyd sal kom wanneer mense nie meer 
belang sal stel om na die waarheid te luister nie. Hulle sal eerder 
wil aanloop agter dinge wat vir hulle lekker is. Daarom sal hulle 
liewer na predikers toe stroom wat net vir hulle vertel wat hulle 
graag wil hoor. 4Van die waarheid sal hulle niks meer wil weet nie. 
Nee, hulle sal baie meer hou van allerhande stories oor godsdiens 
wat mense sommer uit hulle duim gesuig het. 

’n Paar jaar gelede was alle eredienste op Sondae in groot 
kerkgeboue. Die mense het in groot getalle opgetrek na dié 
kerkgeboue, soveel so dat geboue vergroot is en parkeerterreine 
groter gemaak is. 

Maar toe gebeur ’n snaakse ding. Ewe skielik word elke beskikbare 
ruimte in die dorp vir Sondae gehuur waar 
ander predikers op hul manier dienste lewer. 
En die groter kerke loop in dik strome leeg. 
Die hoofstroom kerke voel seker nie goed 
nie, maar op ’n manier moet dit hulle dwing 
om vrae te vra: Hoekom trek my lidmate 
agter ander predikers aan? Wat doen ons 
dan verkeerd? 

Dit is nie maklik om jouself te ondersoek en te kyk waar lê die foute 
nie. Dit is nie lekker om te erken dat jy foute maak nie, maar dit is tog 
nodig. Die toets is of jy nog die waarheid vertel. 

Die waarheid maak ook soms seer en dit is nie lekker om te weet dat 
jy nou vir ’n tydjie in ’n verkeerde rigting geloop het nie. Maar as jy 
dit nie regstel nie, is jy besig om al verder van die Here se plan vir jou 
en jou gemeente te beweeg. 



Dit is ook belangrik dat ons dié waarheid in die regte vorm giet as ons 
dit na ons medegelowiges neem. Ons kan nie maar net aan ploeter 
op die ou manier van doen en hoop dat God die mense sal bring om 
Sy Woord te hoor nie. 

Ons almal moet weer laag en lank voor God gaan buig om seker te 
maak dat ons binne Sy wil lewe. So maklik verander waarhede in 
tradisie en word tradisie aanbid en nie die waarheid nie. Sonder dat 
die kerk dit weet, verander haar doel en daarmee saam haar rigting. 

Daarom is dit kardinaal dat alle geloofsgemeenskappe gedurig uit die 
resies sal klim en seker maak of hulle nog in die regte rigting 
hardloop met die korrekte doel voor oë. 

Maar net soos die kerk vandag gedwing word om oor haar pad te 
besin, is dit ook belangrik vir die mense wat wegtrek van die een kerk 
na die volgende geloofsgemeenskap om seker te maak hulle gaan nie 
maar net omdat dit die nuus is wat hulle wil hoor nie. 

Daarom hierdie vers: 5Maar jy moet nie dieselfde fout maak nie. Bly 
wakker en hou altyd kop. As dit jou in die moeilikheid bring, 
moenie bang word nie, maar hou aan om ander mense van God te 
vertel, want dit is jou werk. 

So maklik kan ons beweeg na die plek waar dit vir ons lekker is en 
waar daar nie te veel van my verwag word nie. Maar is dit die plek 
waar God wil hê jy moet jou talente in aksie sit? Is dit die plek wat 
God vir jou in gedagte het? 

Onthou: die kerk is nie eerstens wat jy kan kry of wat jy ervaar nie, 
maar is eerder die plek waar jy jou gawes in werking kan stel. Jy gaan 
dus nie om iets te kry nie, maar om iets te gee, om iets te doen. Dit 
is nogal anders as waaraan ons gewoond is, nè! Daarom moet jy 
wakker bly en nie aan die slaap gesus word nie. Maak seker jy is op 
die regte plek en besig om met jou talente God se wil te doen.                             
– Aangepas uit Kruispad 



VROUE IN DIE BYBEL 

1. Watter boeke van die Bybel is na vroue vernoem? 

2. Wat was die naam van Maria se niggie,      
     wie se baba net maande voor Jesus  
     gebore is? 

3. Wie was Abram se vrou? 

4. Watter ouerige weduwee het vir baba Jesus by die 
    tempel gesien? 

5. Wie was Isak se vrou, moeder van Esau en Jakob? 

6. Met watter vrou moes Jakob eers trou voor hy met haar  
    jonger suster kon trou? 

7. Watter vrou in Jerigo het die Israeliete se      
    spioene gehelp? 

8. Watter kinderlose vrou het ‘n kind gekry na sy  
    in die tempel gaan pleit het en wat was die kind  
    se naam? 

9. Watter vrou het vir koning Salomo besoek en duur   
    geskenke gebring? 

10. Wat was die name van Naomi se twee skoondogters? 

11. Wat was die name van Timoteus se moeder en ouma? 

12. Watter vrou het met haar man saamgesweer om te lieg  
       oor die verkoopsprys van ‘n stuk grond? 

13. In die boek Handelinge, wie was die vrou wat pers  



      materiaal verkoop het? 

14. Watter vrou het haar man vergesel saam met Paulus na  
       Sirië? 

15. Watter vrou het vinnig opgetree om baie  
       bloedvergieting te verhoed nadat haar man koning  
       Dawid beledig het? 

16. Wat is die naam van die profetes in die boek Rigters  
       wat Israel gelei het om die oorlog te wen?  

17. Wat was die naam van Moses se moeder? 

18. Watter ervare kleremaakster het weer  
       lewendig geword na Petrus vir haar gebid  
       het? 

19. Watter vrou in die Ou Testament is by ‘n venster  
       uitgegooi, is dood en is nooit begrawe nie? 

20. Wat was die naam van die diensmeisie wat verheug  
       was toe Petrus aan die deur geklop het? 

                                       Aangepas uit word-game-world.com 

 



VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 

Hier kan gemeentelede gratis adverteer 

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

                                   elnavermeulen35@gmail.com 

Avroy Shlain agent: Kontak Annemari 082 7557834 

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, amarulakoek.      

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

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

Motorwerktuigkunde:  Kontak Ferdi Cochrane 076 820 7529 /   

                                              ferdigec@gmail.com 

Platters:  Kontak Annalien van Biljon 082 573 4273 

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

Tupperware agent: Rentia Kruger 071 5333 066 

 
 

Vroue in die Bybel antwoorde 

1. Rut en Ester; 2. Elisabet; 3. Sarai/Sara; 4. Anna; 5. Rebekka; 6. Lea; 
7. Ragab; 8. Hanna en Samuel; 9. Koningin van Skeba; 10. Rut en 
Orpa; 11. Eunice, Lois; 12. Saffira; 13. Lidia; 14. Priscilla; 15. Abigajil; 
16. Debora; 17. Jogebed; 18. Dorkas/Tabita; 19. Isebel; 20. Rodé. 

 
 

 
Liefde en trou is die paaie wat die Here 

bewandel met die wat sy verbond en 

verordeninge bewaar. Ps. 25:10 
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  Lag ‘n bietjie...   
 

Wyle Mike Schutte se buurvrou skakel een aand die predikant en 

sê hy moet gou kom. Mike is in 'n toestand en niemand kry hom 

getroos nie. Hy ween dat jy hom kilometers ver kan hoor. 

Die dominee ry dadelik na Mike se huis toe en kry hom daar, 

totaal by die rou verby. 

“Ou Mike, wat is dan nou die probleem?” vra die dominee. 

“Dominee” sê Mike, “my pa is vanoggend oorlede.” 

Die predikant praat toe mooi met ou Mike en na so 'n tydjie is ou 

Mike darem redelik getroos. 

Toe die dominee sien dat Mike min of meer herstel het, gaan hy 

maar terug huis toe. 

Nie tien minute later nie, bel die buurvrou weer en sê dominee 

moet asseblief weer kom. Mike is weer eens so erg in sy beroude 

toestand. 

Dominee ry toe maar weer na Mike toe en toe hy daar kom vra hy 

ou Mike, “Maar Mike, toe ek netnou hier weg is was jy so mooi 

gekalmeer. Hoekom nou weer so bedroef?” 

“Nee, hete dominee, wat darem te erg is, is te erg. Dominee was 

skaars weg toe bel my broer my. Sy pa is ook vanoggend oorlede!” 
                                             
Ou Koos loop eendag langs die see by Durban toe hy ŉ goue lampie 

op die strand optel. 

Toe hy die lampie afvee, verskyn daar 'n Genie uit die lampie en 

sê vir Koos hy kan een wens kry omdat hy hom vrygelaat het. 

Ou Koos sê vir die Genie: “Ag, jong, eintlik het ek al alles wat ek 

wou gehad het, maar die een ding wat ek nou regtig sal waardeer, 

is as jy vir my 'n brug kan gee van hier af tot in Australië. 

Sien, die ding is so, al my kinders het al Australië toe emigreer en 

dit is net ek en my vrou wat nog in Suid-Afrika is. As jy nou vir my 

'n brug kan gee Australië toe, dan kan ek elke naweek oorry 

soontoe en 'n bietjie by my kinders kuier en dan weer Sondag 

terugkom.” 



Die Genie dink so 'n oomblik en sê vir Koos: “ Jong, nou vra jy 

darem 'n vreeslike groot ding! Het jy al gedink hoeveel beton, 

hoeveel staal, hoeveel bekisting daar in so 'n konstruksie sal 

ingaan? 

En dan moet die brug nog hoog genoeg wees dat die groot 

vragskepe onderdeur kan vaar. 

En ek aanvaar jy sal die pad geteer wil hê en dan moet daar nog 

straatligte ingesit word net sodat jy nie een aand van die brug 

afry nie. 

Wil jy nie maar jou wens 'n bietjie heroorweeg en sien of daar nie 

iets makliker is wat jy graag sal wil hê nie?” 

Ou Koos dink so 'n tydjie en toe sê hy vir die Genie: “Jong, nie 

regtig nie. Maar daar is een ding wat ek nog altyd begeer het om 

te weet en dit is hoe 'n vrou se kop werk.” 

Na 'n paar sekondes toe sê die Genie: “Daardie brug waarvan jy 

gepraat het, hoe het jy gedink, moet dit 'n enkelbaan of dubbel 

baan wees!?”  
                                             
 
Terwyl die dominee preek, sien hy dat klein Jannie kort-kort 

iemand met ‘n kettie piets. Toe die gemeente sing, glip die 

dominee vinnig af na Jannie en gryp hom aan sy kraag. 

“Jannie, wat dink jy doen jy hier in die kerk?” 

“Moenie worrie nie, Dominee,” sê Jannie. “Ek hou die gemeente 

wakker terwyl Dominee preek.”                                        
                                             
 
Aap en Bobbejaan sit langs mekaar in die kerk toe die dominee sê: 

"Draai na jou maat en sê jy is my ewebeeld ek het jou lief soos ek 

myself liefhet".  Aap draai na Bobbejaan kyk hom so en sê vir die 

dominee: "Kom sê jy dit vir hom want ek gaan nie in die kerk sit en 

lieg nie".    
                                           
   



Kallie besoek vir Mike in die hospitaal, waar die soos ‘n mummie in 

verbande toegewikkel sit. 

“Ou Mike, wat het met jou gebeur?”, wil Kallie weet.  

 “Ag, Kallie man, ek was laas naweek saam met die familie by ‘n 

museum met ‘n ou meule.  Die gids het vir ons gesê om nie ons 

koppe by die venstertjie uit te steek nie, want die meul se vier 

spane kom daar verby. 

En ek het hulle goed getel, die eerste, die tweede, die derde, die 

vierde...en toe ek my kop uitsteek is daar wraggies ‘n vyfde!” 

 
                                            
 

Klein Bobby het die naweek by sy ouma gaan kuier.  Dit het oornag 

gesneeu en Ouma besluit om die seuntjie die Saterdagoggend na 

die park te neem.  Alles was pragtig en spierwit. 

Sy ouma merk toe op: “Dit lyk presies soos ‘n skildery!  Weet jy 

dat God hierdie prent spesiaal vir jou geskilder het?” 

Bobby sê: “Ja, Hy het, en Hy het dit met sy linkerhand gedoen.” 

Ouma kon nie die kloutjie by die oor kry nie, en vra toe: “Hoekom 

sê jy dat God dit met sy linkerhand gedoen het?” 

“Wel,” verduidelik Bobby, “ons het laasweek by die Sondagskool 

geleer dat Jesus op God se regterhand sit.” 

 
                                            

                            
 


