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Uit ons leraar se pen...        
 

‘n Boodskap oor Liefde en Hoop 

Ons is in hierdie tyd van die kerklike jaar waar ons 
begin het met lydenstyd. Die laaste paar dae voor 
Jesus se kruisiging op Golgota waar ons Here en 
Verlosser ons kom vry maak het van sonde. Vir my is 
die kruisiging van Jesus ‘n gebeurtenis waardeur 
Jesus Sy liefde aan ons kom bewys het deurdat Hy vrywillig Sy 
lewe vir ons kom aflê het. 

Ek dink so bietjie aan 1 Korinthiërs 13 waar daar oor die liefde 
gepraat word. Vers 1 sê:  Al praat ek die tale van 
mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het 
ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal 
geword. Die Bybel sê verder al het jy die gawe van 

profesie, al ken jy ál die geheimenisse, al het jy ál die kennis en 
al is jou geloof so rotsvas dat jy berge daarmee kan versit, 
maar jy het nie liefde nie, is jy niks.  

Die Bybel stel dit duidelik: Al het jy wát in die wêreld en al het jy 
ook watter mooi dinge vir jouself en ander 
gedoen, as jy nie liefde het nie, het jy niks en is 
jy niks, hoe welaf jy ook al is. In die liefde sien 
ons God en erken ons dat Hy die Bron 

daarvan is, want God is liefde (lees gerus 1 Joh. 4:8). 

Die Bybel sê ook: 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). 
Daarom God openbaar Homself aan ons en 
betoon elke dag ware liefde aan ons – liefde 
wat sê al is jou verlede hoe duister, daar is 



hoop, daar is ewige hoop vir die wat op die Here wag. God 
se liefde plaas nie op enigiemand beperkinge nie, maar Hy 
kom Sy belofte in ons lewe na. Só druk die Bybel 
dit uit: Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin 
– dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 
sondaars was (Rom. 5:8). Ons vier Jesus se kruisiging op goeie 
Vrydag en Paassondag vier ons Jesus se opstanding.  

Jesus se liefde aan die kruis bevry ons nie net van die 
sondeskuld nie, maar ook gee hierdie 
kruis van Jesus vir ons as kinders van 
die Here nuwe hoop. Hoop om weer 
‘n verhouding met ons God en 
hemelse Vader te hê soos dit was in 
die begin toe God alles geskape het. 

Deur hierdie lydenstyd daaroor na te dink besef ons opnuut dat 
ons nie sonder God kan gaan deur die lewe nie. Ons besef ook 
dat die Here ons ontsettend baie liefhet en dat ons kosbaar is 
vir die Here. Daarom die woorde van 1 Kor 13:13 - Van geloof, 
hoop en liefde, is liefde die grootste.  

Die Here wil hê jy moet gelukkig wees en jubel, maar als begin 
by liefde. Gee Jesus ’n kans in jou lewe en Sy liefde sal jou lei. 
In dié donker dae is Martin Luther King jr. se woorde baie 
toepaslik: “Darkness cannot drive out darkness: Only light can 
do that. Hate cannot drive out hate: Only love can do that… 

Kom ons gaan hierdie tyd in God se liefde en kom ons hê 
mekaar lief elke dag. Dit is wat God van ons vra… 

Blom en floreer daar waar julle voete geplant is en wees ‘n 
draer van liefde en hoop in ons gebroke wêreld. 

Groete in Christus 

  Ds Willie 

 
 



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   
 
VERJAARDAE IN APRIL:  Baie geluk aan die volgende lidmate met hul 
verjaardae:   
1 April: Wessel Blignaut 
2 April: Chris Swanepoel 
5 April: Bonnie de Haast, James Greeff 
6 April: Coenie Cochrane jr 
8 April: Rozel Steenkamp 
9 April: Okkie van der Merwe 
10 April: Philip Steenkamp 
14 April: Malan Botma, Ilse van Hemert, Corné Steynberg 
15 April: Willie Korb 
18 April: Annatjie Hamming 



19 April: Jurie Doman, HW Helberg (ons voorsanger) 
22 April: Johan van Wyngaarden 
25 April: Mary Cochrane, Kowie Laubscher 
26 April: Nita Davidson 
29 April: Philip Turnbull 
 
VOORBIDDING: 
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 
Gawie en Mari van der Merwe  082 269 2263 / 081 535 0273 
Koos Steyn 
Fanie Buys 
James Greeff 
 
EREDIENSTE AFGESTEL: 
Neem asseblief kennis dat alle eredienste vir die tydperk 22 Maart 
tot 12 April afgestel is.   
Oudio-preke sal beskikbaar gestel word op Whatsapp, Telegram, 
asook op ons gemeente se webwerf. 
 

 
 

OOK DIT GAAN VERBY – en intussen? 
 

Dikwels bly 'n storie in 'n mens se geheue en onverwags kry dit 
opnuut betekenis vir die situasie waarin jy tans is. 
 
Ek en Wilma sit en gesels met ons vriend in sy restaurant. Sy vra 
my om die storie te vertel wat ons moontlik kan help perspektief 
hou in hierdie tyd. Ons het gesels oor Covid-19 
(sogenaamde Koronavirus) en die impak wat 
dit op almal en ook sy eie besigheid het. Veral 
na ons President Cyril Ramaphosa Sondagaand 
afgekondig het dat dit 'n nasionale ramp is. 
Ons Kerkraad Bestuursgroep het besluit om vinnig en drasties op 
te tree deur ons eredienste te verskuif na erespasies (jou 



woonplek of motor of in die natuur). Dit beteken mense kan ons 
preke, informasie en leiding ontvang via die internet en ander 
sosiale platforms, soos WhatsApp, Facebook, e.d.m. Natuurlik kan 
hulle nog met ons as predikante en personeel in kontak bly en ons 
sal sover moontlik binne die maatreëls van fisieke afstand van 
mekaar en gesondheid bly, omgee. Die beginsel is immers om ons 
naaste so lief te hê soos onsself, en hulle en ons eie geliefdes se 
lewens nie in gevaar stel nie. 
 
Terug na die storie. Daar is soveel weergawes en niemand is 
heeltemal seker van die werklike oorsprong nie. Hier is ene wat so 
min of meer by die basiese idee hou: 
 

Koning Salomo het 'n raadgewer gehad wat baie vol 
van homself was. Salomo wou hom 'n bietjie 
nederigheid leer en stuur hom toe om 'n ring te 
gaan soek. Hierdie ring moet help om 'n hartseer 
persoon gelukkig te laat voel, en 'n gelukkige 

persoon minder gelukkig. 
 
Die raadgewer kon nie met 'n goeie antwoord 
terugkeer nie. Toe gaan Koning Salomo self na 
'n juwelier en laat 'n ring maak met hierdie 
inskripsie:             . Hierdie Hebreeuse “Gam 
ze ya’avor” beteken “Ook dit gaan verby”. 
 
Die koning het die ring gereeld gedra. Elke keer as hy hartseer en 
moedeloos voel, het hy na die ring gekyk en het sy gemoed 
verbeter. Ook as hy te opgewonde voel oor iets, het dit hom meer 
kalm en waarderend gemaak. 
 
As ons almal saamwerk, gaan Covid-19 effektief beveg word. Ons 
weet ongelukkig gaan daar ook mense wees wat dit nie gaan 
oorleef nie. So ons weet: ook dít gaan verby, maar hoe maak ons 
intussen? 



Ek hoop die FPP-formule kan jou help (sonder om natuurlik die 
realiteit van verliese te ignoreer): 
F = Fokus. Waarop ons fokus, is waaraan ons betekenis koppel – 
en dit bepaal weer ons emosies. Dis belangrik 
om ook te fokus op die veel groter 
hoeveelheid mense wat reeds herstel het. 
Ook om te fokus op wat jy wel kán doen en 
waaroor jy wel beheer het. Wanneer jou 
gedagtes in 'n totale dwaal gaan, tel van 5 af terug tot 1 en sê dan 
“Fokus!” Dit sal jou help om die één ding te kry waaraan jy 
positiewe aandag kan gee. Fokus beteken dat jy ook nie jou brein 
so moet oorlaai met al die boodskappe wat kort-kort as nuus op 
jou selfoon inkom nie, want dit breek jou veerkragtigheid af. 
Spreuke 4:23 maan:"Wees veral versigtig met wat in jou hart 
omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." 
 
P = Perspektief. Soms is jy te naby aan 
iets en kan dan nie die groter prentjie 
sien nie. Ekself het so baie gedink aan 
al die implikasies en hoe ons gaan 
maak om slegs 100 mense op 'n keer 
te kan akkommodeer. Tot ek 'n tree 
terug geneem het en besef het: 100 is nie die teiken nie. Die 
teiken is om 0 (geen) lewens in gevaar te stel nie. Dis juis van 
kompromieë maak wat Italië en van die ander lande nou in 'n 
gemors is.Toe ek eers hierdie perspektief het, kon ek helderheid 
kry en besluite neem wat daarby pas. So gee 'n tree terug. Hoor 
ander se opinie, maar vra: Is dit wys? Ek loop een van ons 
gemeentelede raak en sy sê: "Ek het eers afgehaal gevoel toe 
besluit is dat ons nie meer vir 'n tyd lank fisies byeen gaan kom 
nie. Tot ek besef het hierdie is vir my 'n sabbatical om weer dieper 
en op ander maniere God se Teenwoordigheid te ervaar."  
Kry veral perspektief deur te onthou dat jy nou langtermynproses 
moet dink en nie korttermyn paniek moet laat seëvier nie. 
Onthou, Paulus het destyds vasgehou aan wat hy in Filippense 



4:13 vir ons gegee het: “Ek is tot alles in 
staat deur Hom wat my krag gee.” Hy het 
ook slegte tye beleef. En goeies. God het jou 
mos in die vorige slegte tye gehelp? 
 

P = Pro-aktief. 'n Vriend het my altyd aangeraai: “Jannie, jy moet 
net 'n plan hê.” Dit maak nie saak hoe dom jou plan nou mag voel 
nie, maak net 'n eenvoudige plan. Iets wat jou help om rigting te 
kry. Vra jouself: “En wat volgende?” Dan doen jy dit. Vra dan weer 
dieselfde vraag, en doen dit. So begin jy al hoe meer pro-aktief 
optree. In die rigting van wat dalk nou nie net 'n maand nie, maar 
moontlik 'n jaar gaan neem. 
 
OOK DIT GAAN VERBY. En intussen leef ons met Fokus, 
Perspektief, én Pro-aktief! 
 
Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, oor jou 
hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (vgl. Filippense 
4:7).      
                                                            Uit dr. Jannie le Roux – Inspirasie 
 

 
 

Tuisgemaakte Hand Ontsmettingsmiddel 
300ml water 
30 ml asyn 
30 ml suurlemoensap 
30 ml Sunlight skottelgoedseep 
20 ml Dettol of Savlon  
 
Meng en gooi in sproeibottel 



    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 

 
 

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 

http://www.keurboomfunctionhire.co.za/
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
mailto:ferdigec@gmail.com
mailto:3066/rentiakruger1970@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
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NAME VAN JESUS 
Dwarsdeur die Bybel word daar met baie name verwys na Jesus 
Christus.  Jy sal dertig van hierdie name moet vind om die blokraaisel 
te voltooi. 
 

 
DWARS: 
5.   ... van alles (Heb 1:2) 
8.   Uit Sion sal die ... kom (Rom 11:26) 
11. ‘n Sterk ... (Luk 1:69) 
12. Ons ... is immers geslag (1 Kor 5:7) 
17. Die ... kom na Sion toe (Jes 59:20) 



20. Die lig vir die ... (Joh 8:12) 
21.  Die ... (Op 3:14) 
23.  Die Eerste en die Laaste, die ... (Op 1:17-18) 
24.  ... en Verlosser (Hand 5:31) 
25.  ‘n Man van ... (Jes 53:3) 
28.  Hulle het geantwoord, ...: dit beteken leermeester   
       (Joh 1:38) 
29.  Die geloofwaardige ... (Op 1:5) 
30.  Die ... uit die stam van Juda (Op 5:5) 
AF: 
1.   Die Koning van die ... (Matt 2:1-2) 
2.   Die ... en die waarheid en die lewe (Joh 14:6) 
3.   Leidsman tot die ... (Heb :10) 
4.   Daar is net een ... tussen God en die mense (1 Tim 2:5) 
6.  Die Here sal self uit die ... neerdaal (1 Tess 4:16-17) 
7.   Die ... wat lewe gee (Joh 6:35) 
9.   ..., dit beteken God by ons (Matt 1:23) 
10. Die laaste ... (1 Kor 15:45) 
13. Die alfa en ... (Op 22:13) 
14. Die Apostel en ... (Heb 3:1) 
15. Hy is die ..., die Lewe (1 Joh 1:1) 
16. Die ware ... (Joh 15:1) 
18. Die ... van die wese van God (Heb 1:3) 
19. Die goeie ... (Joh 10:11) 
22. Die Seun van die ... (Luk 19:10) 
26. Die Afstammeling, die Nakomeling van ... (Op 22:16) 
27. Hy is die ware ... (Joh 1:9) 
 

Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor 
julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets 
deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Jak. 1:2-3 



NUUS UIT ANDER WêRELDDELE - JAPAN 

 
STEDELIKE ONTGINNING 

Terwyl Japan voorbereidings 
tref om die Olimpiese spele 
aan te bied het die Reëlings 
Komitee ŉ projek genaamd 
die Tokio 2020 Medalje 
Projek aangekondig. Die 
projek beoog om medaljes 
vir die 2020 Spele te maak 
deur die gebruik van goud-, 
silwer- en kopermetale wat herwin gaan word uit afgeskryfde selfone 
en elektroniese toestelle, insluitende skootrekenaars en 
huishoudelike toestelle. 
 

 Ten einde 5 000 medaljes te maak moet 
ongeveer 10 kg goud, 1 230 kg silwer en 736 
kg koper herwin word. As verlies aan 
materiaal tydens vervaardiging in berekening 
gebring word, word omtrent 8 ton goud, 
silwer en brons vir dié projek benodig. 

 
Die inisiatief is die eerste van sy soort in die geskiedenis van die 
Olimpiese spele en daar word verwag dat die inisiatief as byproduk ŉ 
volhoubare stedelike ontginningsproses sal nalaat. 
Bron: Die Internet 
 
Dit is verstommend dat so baie goud, silwer en koper herwin kan 
word uit selfone en elektroniese toestelle wat gewoonlik as 
nutteloos beskou en weggegooi word.  
 
Dit is ook waar van ons as mense. As ons nie in die Here bly nie, gaan 
ons gawes verlore.     
 As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos ’n loot en hy 



verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die 
vuur, en dit verbrand (Joh. 15:6). 
 
Ons kan van onskatbare waarde vir die Koninkryk wees as ons maar 
net kies om in ons Hemelse Vader te bly. 
 
Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra 
veel vrug; want sonder My kan julle 
niks doen nie (Joh. 15:5). 
 
Die Bybel verklaar onomwonde dat 
ons in Hom moet bly om ŉ lewe te 
leef wat aan ons skeppingsdoel 
beantwoord. 
 
Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle 
blydskap volkome kan word (Joh. 15:11). 
 
Kom ons kies vandag om in Hom te bly en dank die Here dat Hy vir 
ons ŉ manier daarstel om ŉ vervullende en vreugdevolle bestaan te 
voer. 
 
Dawid Verwey    JAPANSENDING  
(E-pos: jm@japanmission.org    Webwerf: japanmission.org) 

 
 

Name van Jesus 

DWARS: 5. Erfgenaam;8. Redder; 11. Verlosser; 12. Paaslam; 17. 
Here; 20. Wereld; 21. Amen; 23. Lewende; 24. Leidsman; 25. Lyding; 
28. Rabbi; 29. Getuie; 30. Leeu.       AF: 1. Jode; 2. Weg; 3. Verlossing; 
4. Middelaar; 6. Hemel; 7. Brood; 9. Immanuel; 10. Adam; 13. 
Omega; 14. Hoepriester; 15. Woord; 16. Wingerdstok. 18. Ewebeeld; 
19. Herder; 22. Mens; 26. Dawid; 27. Lig 

 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Die bedelaar klop aan die pastorie se voordeur en toe die Engelse 

predikant oopmaak, vra hy bakhand geld om ‘n bietjie kos mee te 

koop. 

“I am willing to give you food to eat, but I am not willing to give 

you money,” antwoord die predikant beslis. 

Die bedelaar draai om, en so met die wegstap gee die predikant 

goeie advies: “Find a job, my friend, work hard and never despair!” 

Toe die bedelaar by die tuinhekkie uitstap, skree die dominee 

agterna: “Remember, my friend, never despair!” 

‘n Paar weke later klop dieselfde bedelaar aan die pastorie se 

voordeur.  Toe die predikant oopmaak, gee die man vir hom R50 in 

note.  ‘n Oorblufte dominee wil weet waarom die man wat eers 

gebedel het, nou uit die bloute ‘n skenking van R50 maak.   

Waarop die bedelaar antwoord: “Never Despair het toe gewen.” 

 
                                             
 

Tydens ‘n oorsese toer gesels ‘n dominee met ‘n Jood – ‘n man met 

‘n mooi humorsin.  Die gesprek het in een stadium oor die besette 

westelike oewer van Israel gegaan. 

“Gaan julle die grond teruggee?” vra die dominee moedswillig. 

Met ‘n ondeunde vonkeling in sy oë antwoord die Jood: “Ek is ‘n 

godsdienstige mens, maar ek lees nie graag vir Josua nie.” 

“Ja?”, vra die dominee nuuskierig. 

Jood: “Hy’t ons in die moeilikheid gedompel.” 

Dominee: “Ja?” 

Jood: “Kyk, toe Josua en die Israeliete bokant die Soutsee by die 

Jordaan kom, toe gaan foeter hy mos wes oor die rivier.” 

Dominee: “Hy moes mos.” 

Jood: “Ek stem nie saam nie.  As hy sy verstand gebruik het en 

ooswaarts getrek het, het ons vandag die olievelde gehad!” 
                                             



Toe ‘n leraar een oggend by die pastorie se voordeur uitstap, sien 

hy ‘n dooie donkie in die straat lê.  Hy draai net daar om en bel die 

stadsklerk: “Broer, hier lê ‘n dooie donkie in die straat voor my 

huis.” 

Waarop die stadsklerk smalend antwoord: “U sê hy het die 

tydelike met die ewige verwissel, Dominee?” 

“As u dit so wil stel, broer,” antwoord die predikant gesteurd. 

“U sê hy het voor u pastorie sag heengegaan, Dominee? Wat kan 

ek dan vir u doen?” 

“Laat hom asseblief verwyder, broer.” 

“Maar u is mos die een wat na die dooies omsien, Dominee.  U 

neem mos die teraardebestellings waar.” 

“Dit is so, broer. Ek skakel maar net eers om sy naasbestaandes in 

kennis te stel.” 

 
                                             
 

Die boer is ernstig siek en die dominee vat die stofpad plaas toe 

om sy gemeentelid te gaan besoek.  Daar aangeland, vind hy die 

sieke in die bed, vaal om die kiewe.  Op die tafel langs die bed 

staan ‘n halwe bottel brandewyn. 

Die dominee groet en slaan dan sommer toe: “Ag nee, broer, is dit 

dan nou werklik al troos wat jy in hierdie tyd van beproewing 

het?” 

“Gelukkig nie,dominee,” kom dit flou, “daar staan darem nog twee 

volles in die kas.” 

 
                                             
 
 

Sê vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, 
moenie bang wees nie, julle God is hier!”  
Jes 35:4 


