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Die gelykenis van die Tien Maagde 

Ons almal ken sekerlik die verhaal van die Tien Maagde sedert ons 
tyd in Sondagskool, maar hoeveel van julle ken die dieper betekenis 
daarvan? Ons lees van die Tien Maagde in Matteus 25:1-13 vir die 
van julle wat dit self wil gaan lees.  

Hierdie verhaal het natuurlik ‘n baie dieper betekenis as dit wat hier 
gesê word. Ons wat tot bekering gekom het en die Heilige Gees 
ontvang het, is almal Maagde wat vir ons Bruidegom Jesus wag. Die 
olie waarna verwys word is die Olie van die Heilige Gees en in hoe ‘n 
mate ons die Heilige Gees toelaat om te werk in ons lewens.  

 

 

 

Sommige van ons is totaal oorgegee aan die Wil van die Heilige Gees. 
In ons brand die vuur van die Gees hoog omdat ons baie olie het. In 
ander brand die vuur van die Heilige Gees laag omdat hulle nog nie 
geheel en al oor gegee het nie. Sonde in jou lewe en bekommernisse 
maak dat daardie vuur nie so hoog kan brand soos dit wil nie. In 
ander weer het die vuur van die Heilige Gees geheel en al dood 
gegaan omdat hulle teruggeval het in die wêreld en nou wêreldse 
plesier aanhang. Hoe hoog die vuur van die Heilige Gees in jou lewe 
brand, liewe leser, is iets wat net jy sal weet. 

Die van julle wat al ‘n nag in die bosveld gespandeer het, sal weet dat 
jy die diere van die veld in die verte kan hoor. Jy kan hoor hoe die 
leeus brul en hoe die hiënas tjank, maar nie een van hulle kom naby 
die kamp solank die kamp vuur hoog brand nie. Solank as wat 
iemand wakker is en die vuur bly voer, sal die diere nooit naby kom 
nie, want hulle is bang vir die vuur. Maar as almal gaan slaap en daar 
is niemand oor om die vuur te voer nie, sal die vuur al hoe laer brand 



totdat dit uiteindelik doodgaan. Soos die vuur doodgaan, so sal die 
diere later al hoe nader aan die kamp kom tot jy later ‘n leeu reg 
langs jou tent hoor brul! 

Die vuur van die Heilige Gees is presies dieselfde! Solank die vuur 
hoog brand in jou Geestelike Lewe, sal satan wegbly van jou af, want 
hy is bang vir die vuur, maar as daardie vuur begin kwyn as gevolg 
van sonde en bekommernisse, dan kom satan nader en is hy skielik 
baie brawer as voorheen en sal hy dit selfs waag om jou direk aan te 
val. Satan weet dat as die vuur van die Heilige Gees kwyn, jy nie 
genoeg beskerming het nie en dis waarom ons moet sorg dat daardie 
vuur altyd genoeg olie en hout het om hoog mee te kan brand!  

Verstaan julle nou die gelykenis van die Tien 
Maagde? Ons is nou in daardie lang nagwaak 
net voor die Bruidegom kom. Sommige van 
ons se olie is amper op en as dit op is, gaan 
ons moed opgee en in sak en as bly sit omdat 
Jesus so lank vat om te kom. Ander weer gaan 
moed skep, hulle geloof deur die Heilige Gees 
versterk en nog olie in hulle lampies gooi om 
verder te wag! Die keuse is julle s’n om nou te 
maak. 

Julle sien, geloof is ‘n vryheid van keuse ding. Ons moet kies om Jesus 
te volg uit die vryheid van ons eie keuse. Jesus dwing Homself op 
niemand af nie, maar as jy daardie keuse maak, dan wag daar vir jou 
‘n toekoms wat moeilik is om te beskryf. 

Dis jou vryheid van keuse as jy wil besluit om op te gee, dis ook jou 
vryheid van keuse as jy besluit om aan te gaan. Onthou egter dat 
omdat ons die vryheid van keuse het, beteken dit nie dat ons vry is 
van die gevolge van daardie keuse nie. Kies dus met wysheid! 

Mag die HERE hierdie boodskap seën! 

                                                                                                  - uit Suiderkruis 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN NOVEMBER: 
3 November: Margaret van Schalkwyk 
4 November: Danie Botma, Johnny Jansen 
7 November: Elmien Liebenberg 
9 November: Miemie du Toit 
11 November: Debbie van Stryp 
12 November: Chael TerBlanche 
13 November: Jan Brummer, Erika Pelcher 
16 November: Bennie van Staden, Jan Venter 
17 November: Thys Ludik 
19 November: Gert Laubscher 
20 November: Ferdi Cochrane 
23 November: Peet du Preez 
24 November: Erna Lombard 
25 November: Jackie Kelbrick 
27 November: Annamarie Korb 
28 November: Armandt Kruger 
30 November: Theo van Stryp 
 
LET WEL: Indien u naam nie op die verjaardaglys is nie, is u 
besonderhede op ons register nog nie opgedateer nie.  Kontak 
asseblief vir Ilse om dit reg te stel. 

 
VOORBIDDING: 
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: James Greeff, Koos 
Steyn, Thys en Annie van Vuuren, Connie van Tonder, Alida Begrie, 
Annie Buys. 
 
KERSSANGDIENS:  
Die gemeente se Kerssangdiens vind plaas op Sondag 28 November 
om 09h00. 
Na die erediens sal daar ‘n muntlegging gehou word in die 
voorportaal. 



POPI WETGEWING: 
Daar is vorms wat u moet onderteken om toestemming te gee dat 
ons u inligting mag bewaar, sodat ons aan die nuwe Wet op 
Persoonlike Inligting (POPI) kan voldoen.  Ons vra asseblief u geduld 
en samewerking hiermee. 
 
Mense wat buite ons gemeentegrense woon, moet asseblief ook 
die toestemmingsvorms invul.  Stuur asb. ‘n epos aan 
kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za sodat ons die vorms aan u 
kan stuur.  Daar sal ook vorms beskikbaar wees op die tafel by die 
kerk se hoofdeur.  U kan dit daar invul en in die kollektesakkie gooi. 
 
VROUEDIENS PROJEK 
Onthou om steeds proppies en brood tags 
bymekaar te maak.  Daar is ‘n boks onder die tafel 
by die hoofdeur waar u dit kan ingooi. 
 

 

REKENINGDETAILS VIR NG GEMEENTE MÔREGLOED 
Debietorders en internetbetalings: 
ABSA  1430 1616 24R Takkode  335 245 
Geldmarkrekening: ABSA  910 257 1184   Takkode 335 245 

 
 
KONTAKPERSONE IN GEMEENTE 
Afkondigings – kerkkantoor  082 434 64992 31 0 
Diakens – Pieter du Toit  082 491 4927 
Helpmekaarklub vir lidmate 60+ jaar – Johnny Jansen  082 493 4647 
Kerkkantoor  – 082 434 6499 
Kerkraad – ds Willem Kritzinger 082 417 1989 
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen  081 379 0863 
Koster – Liz Bothma  071 569 8030 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes – Ilse 082 434 6499/Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Charmiane van Reenen   083 325 9859    



 

Toets u Bybelkennis  
 

Kies die regte antwoord: 

1.  Wie het Johannes die doper “addergeslag” genoem? 
A.  Fariseërs 
B.  Heidene 
C.  Jesus se dissipels 
D.  Tempelwagters 
 
2.  Watter wet het die Fariseers Jesus van beskuldig dat Hy dit nie 
hou nie? 
A.  Tempel 
B.  Offers 
C.  Sabbat 
D.  Eer aan ouers 
 
3.  Voltooi: Ek verlang barmharigheid, nie ……………… nie. 
A.  Offers 
B.  Dank 
C.  Gebed 
D.  Hoop 
 
4.  Wie se liggaam was voor Jesus s’n in Josef se graf geplaas? 
A.  Sy moeder 
B.  Niemand 
C.  Sy broer 
D.  Sy vader 
 
5.  As Jesus sê: “Aan sulkes behoort die Koninkryk van God”, praat 
Hy van …. 
A.  Die Fariseërs 
B.  Klein kindertjies 
C.  Sy dissipels 



D.  Die Samaritane 
 
6.  Watter lot het Korag, Datan en Abiram getref: 
A.  Hulle het verdrink 
B.  Hulle is deur leeus verskeur 
C.  Hulle is deur slange gepik 
D.  Hulle is deur die aarde ingesluk 
 
7.  Watter seun in die gelykenis het sy pa se opdrag uitgevoer: 
A.  Nie een nie 
B.  Die een wat gesê het hy sal 
C.  Die een wat gesê het hy sal nie 
D.  Albei 
 
 

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 met iets (ek is huisvrou):   

        Kontak Mary Cochrane   076 744 8824 / ferdigec@gmail.com 

Gebak:    Melktert, vlakoek, souttert, amarulakoek.      

        Kontak Rentia Kruger 072 686 9813 / rentiak6@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 0726869813 
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NUUS UIT JAPAN 

 

TOTSIENS AAN AL DIE ROOSKNOPPE 

In ŉ park in die Chou-wyk in Tokio 
is al die pragtige roosknoppe van 
ongeveer drieduisend roosbome, 
wat in volle blom was, afgeknip. 
Die bleek gesig van hierdie 
blombeddings wat in volle blom sou 
gewees het, sou in die afgelope 
jare ondenkbaar wees. 

Staatsamptenare het ’n week geneem om al die roosknoppe te 
verwyder, aangesien gevalle van die koronavirus toegeneem 
het. Dit was alles om te verhoed dat die menigtes na die 
blomme kom kyk. 

Die 180 soorte roosbome is gewoonlik gedurende Mei-maand 
in volle blom en ’n groot aantal mense besoek die omgewing. 
Een van die amptenare het gesê, “Dit is baie pynlik om dit te 
doen, maar ons het die besluit geneem toe ons die toestand in 
ander munisipaliteite bestudeer het.” 

Die verbygaande inwoners moes 
teleurgesteld toekyk hoe kontrakwerkers elke 
blomknop met ’n skêr afknip. 

’n 76-jarige manlike inwoner het opgemerk, 
“Die rose op hul beste is elke jaar die moeite 
werd om te sien. Ek dink dit is ’n vermorsing, 
maar ons het geen keuse nie.” 

Dit is hartseer dat die roosknoppe van só baie roosbome 
verwyder moes word weens COVID! 



Die Bybel leer vir ons waardevolle lesse oor geloof deur 
pragtige geklede veldblomme. 

Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie, 
en hulle spin nie. Maar Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy 
prag was nie soos een van hulle geklee nie. En as God die 
gras in die veld wat vandag nog daar staan en môre in ’n 
oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle, 
kleingelowiges! Moet ook nie soek na dit wat julle moet eet 
of drink en daaroor besorg wees nie. Dit is immers alles 
dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek; maar 
julle Vader weet wat julle nodig het. Soek eerder sy 
koninkryk, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg 
word. (Lukas 12: 27-31) 

Ons word aangemoedig om nie bekommerd te wees nie, maar 
om in geloof God te vertrou vir ons daaglikse behoeftes. As ons 
ons daarop toespits om sy Koninkryk te soek, belowe Hy om na 
al die ander behoeftes in ons lewens om te sien. 

Laat ons Hom vra vir geloof om vandag só te lewe dat ons éérs 
sy Koninkryk sal soek! 

Dawid Verwey  JAPANSENDING   E-pos: jm@japanmission.org 
Webwerf: japanmission.org 

 

Wyshede uitgespreek deur John Bunyan 
*  Die rede waarom die Christene in hierdie tyd soveel dinge verloor  
    het, is dat hulle tevrede is met wat uit die mond van die mens  
    kom,  sonder om te soek en te kniel voor God om die waarheid van  
    die dinge van Hom te weet.  
 
*  As my lewe vrugteloos is, maak dit nie saak wie my prys nie, en as  
    my lewe vrugbaar is, maak dit nie saak wie my kritiseer nie.  
 
*  Jy het nie vandag gelewe totdat jy iets gedoen het vir iemand wat  
     jou nooit kan terugbetaal nie.  



 
 

 

 

Resep no. 18 
Klapper sjokoladekoekies 

 
Bestanddele 
1 koppie bruinsuiker 
Knippie sout 
3 eetlepels kakao 
1½ koppie klapper 
2 koppies koekmeel 
1½ teelepel bakpoeier 
250g botter 
1 eier 
 

Metode 
Voorverhit oond tot 180 °C. 
In ‘n mengbak, meng al die droë bestanddele saam en voeg dan res van 
bestanddele by.  
Meng tot dit ‘n sagte bal vorm. 
Plaas in gesmeerde oondpan, 24  x 34 cm, maak gelyk sodat dit ‘n egalige 
oppervlak het. 
Plaas in oond en bak vir 20 minute.  Wanneer afgekoel, sny in blokkies. 
Lewer ongeveer 3 dosyn blokkies. 
Opsioneel:  Gesmelte sjokolade kan bo-oor gesmeer word voor dit in 
blokkies gesny word. 
 
 

 
 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
Ek kuier in die Kaap en sien 'n advertensie op die venster: “Fat 

Free Chips”. 

Opgewonde bestel ek 'n pakkie, maar toe ek dit kry sien ek dis 

gewone tjips en boonop blink die oliedruppels daarop. 

Verontwaardig sê ek vir die knaap agter die toonbank:  “Ek het 

gevra vir “fat free tjips”, hierdie is dan die gewone olierige tjips.” 

“Nei Mevrou, die tjips betaal jy voor, maar die vet is gratis.”    

 

'n Meksikaanse restaurant waar ek een Maandag stilhou lyk goed. 

Net een probleem: Dit was nie oop nie. So, toe skryf ek die naam 

neer vir 'n ander dag:  “Cerrado los Lunes”. Net toe kom 'n man 

uit die restaurant en kyk wat ek geskryf het.  

“Daardie is nie die naam van die restaurant nie,” sê hy, “Dis 

Spaans vir “Gesluit op Maandae” . 

 

Jongmeisie: “Wanneer ons getroud is, wil ek al jou bekommernisse 

en moeilikhede met jou deel en jou las ligter maak.”  

Jongman: “Dis absoluut wonderlik van jou my liefling, maar ek het 

geen bekommernisse of probleme nie.”  

Jongmeisie: “Wel, dis omdat ons nog nie getroud is nie.”  

 

My PC by die werk se sleutelbord werk nie lekker nie, want as ek 

“Home”' druk bly ek nog by die werk. 

 

Sinnetjies uit opstelle, deur RonaldR: 

*  Toe ek oor die brug gery het, het ek regs afgeval. 

*  Spaghetti smaak soos macaroni, maar is bietjie langer. 

*  Ek dink dat ek al lankal dood sal wees teen die tyd dat ek tagtig  

    is. 

*  As oupa nog geleef het, sou hy hom doodgelag het. 

*  Ek gaan my neef besoek wat siek was, om hom geluk te wens. 

*  Ons het haar ‘n klein pakkie gegee met ‘n groot teepot daarin. 

 



TUINWENKE VIR OKTOBER 

 
1. Spuit clivias, varkore en agapante vir amaryllis wurms. 
2. Spuit vrugtebome vir vrugtevlieë. 
3. Voed krismisrose met krismisroos kunsmis om  
    die pienk of blou kleure meer intens te maak. 
4. Bedek tuinbeddings met ‘n deklaag.  Dit sal  
    help om die grond klam en koel te hou  
    gedurende die somermaande. 
5. Plant dahlias. 
6. By meeste plante is Oktober en November die beste maande om  

     steggies te maak. 
7. Voed jou tamaties wanneer die vrugte  
     groter word met ‘n kunsmis ryk in kalium.  
     (bv 20 gram 3:1:5 per vierkante meter) 
8.  Voed rose met ‘n kunsmis ryk in stikstof  
     (bv. 20 gram 5:1:3 per vk meter) 

9. Versprei 15 gram KAN per vierkante meter  
     op jou grasperk.  Spuit dadelik nat daarna. 
10. Moenie in die namiddag natgooi nie, maar  
       eerder vroegoggend.  Dit help om risiko  
       van swamme te verminder. 
11. Kyk gereeld op blare van broodbome vir  
       torre, luise en ander  insekte.  Spuit  
       wanneer nodig. 
12. Gaan rose na vir swartroes.  Kyk op  
       onderkant van die blare vir spinnekopmyte.  Spuit wanneer  
       nodig. 

                                                     - Florcom gardens 


