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Kersfees, blydskap & die kruis 

Heb 9:26b 

Elke jaar in hierdie laaste vier Sondae voor Kersfees, die Advent-

Sondae, dink ons aan Kersfees, aan die koms van Jesus Christus na 

hierdie wêreld. 

’n Groot deel van die bekoring van die Kersgebeure is die feit dat dit 

oor ’n babatjie gaan: die baba Jesus. Die meeste van ons vind mos ’n 

baba onweerstaanbaar; en so was dit van die begin af ook oor die 

Kindjie in die krip in Betlehem. 

Babas is klein en weerloos, dis waar. Maar hulle 

is nie onskuldig nie. Hulle is, so klein soos hulle 

is, almal ’n klomp sondaars, net soos ons almal. 

Dit is wat die Kersverhaal vir ons wil vertel: dat 

ons sondaars is. Ons moet dit tog nooit vergeet 

in ons opgewondenheid oor die Kindjie in die 

krip nie. Kersfees het aangebreek omdat ons sondaars is. Kersfees ís 

’n fees, ja, maar ’n fees wat God ’n geweldige prys gekos het: sy eie 

Seun. Jesus Christus is gebore, Hy lê daar in die stal op ’n bedjie van 

strooi, so sing ons. Maar ons moet onthou: Hy is gebore om te 

sterwe. Hy het gekom om gekruisig te word vir jou en my sonde. 

Ons teksvers sê: “Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van 

die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem.”  

Christus het gekom om sy lewe te offer aan die kruis. Sy bloed moes  
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vloei vir jou en my sondes, en vir ons kinders s’n. 

Want sonder die vergieting van bloed vind daar geen 

vergewing plaas nie (vs 22). 

 

En as ons in hierdie Kerstyd bly is en so heerlik Kersliedere sing, laat 

ons tog ook in ons bly-wees nooit vergeet nie: 

dit het Kersfees geword omdat ons sondaars 

is. Christus het in die klimaks van die 

geskiedenis gekom, Hy het in die voleinding 

van die tye verskyn om deur sy offer die 

sonde weg te neem – jou en my sonde. 

Kersfees is ’n tyd om bly te wees. Maar Kersfees is ook ’n tyd om stil 

te word in die wete: ons is sondaars. En daarom is Kersfees nie ’n tyd 

vir pret en jolyt en partytjies en groot geskenke nie. 

Dit is ’n tyd om diep-dankbaar voor jou Verlosser te 

buig. Daarom wens ons ook nie vir mekaar bloot 

“Happy holidays!” toe nie. Nee, ons wat weet 

waaroor Kersfees regtig gaan  wens vir mekaar toe: 

’n Geseënde Kersfees. 

Mag hierdie Kersfees vir jou en my opnuut weer by Golgota uitbring. 

Mag dit vir ons almal ’n geseënde Kersfees wees.                                                         

- aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 

Sing vir God, besing sy Naam! Verheerlik Hom wat 

op die wolke ry – Here is sy Naam – jubel voor 

Hom!  Ps.68:5 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN NOVEMBER: 
3 Desember: Hannes Verster 
4 Desember: Carla van Wyngaarden 
6 Desember: George Deysel 
10 Desember: Pieter Avenant 
11 Desember: Amelia Muller, Susan Roos 
13 Desember: Francina Kearns 
17 Desember: Lalie Oliver, Attie Smith, Helen Venter 
22 Desember: Andre Roos 
24 Desember: Daantjie van der Walt 
27 Desember: Ankia Breytenbach 
31 Desember: Piet Oosthuizen, Ida van Wyk 
 
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. 
 
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    

 
 
 

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 

mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
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mailto: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 

 
 

 
NUUS UIT JAPAN 

OMSKEPPING 

Omskepping is die konsep om ou produkte vir nuwe doeleindes te 
gebruik, of as materiaal in heeltemal nuwe produkte. In teenstelling, 
is herwinning die proses om basismateriaal af te breek en te 
hergebruik. 

Omskepping raak al hoe meer gewild in Japan 
met die probleem van rommel. Die jaarlikse 
verbruik van sambrele in Japan word op 120 

miljoen geraam. Een onderneming verander die 
plastiek van weggegooide sambrele in hoede; ŉ ander 
gebruik metaal en materiale om stylvolle sakke te 

maak. 

Weggooi glas word gebruik om tradisionele rotstuine 
te skep. Die lap van ongebruikte klerepakke word in 
maskers verander. Die elegante en kleurvolle 
materiaal van ou kimono word gebruik om modieuse 
vroue skoene te maak. Nog ander kreatiewe idees 
sluit in die herskepping van  
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sitplekgordels na strikdasse en belde. Oulike inkopie sakke word 
gemaak van motor lugsakke, en sleutelhouers van elektriese proppe. 

Omskepping is ook gebruik om voedselafval aan te pak. Tonne droë 
vrugte en neute, voorheen weggegooi as gevolg van onvolmaaktheid 
en verkleuring, word nou gebruik om smaaklike ontbytgraan te 
maak. Oorskiet ryskoekies word met gevriesdroogde bestanddele 
gemeng om heerlike kitssop te maak.Bron: NHK World 

Dit is merkwaardig om te leer van die kreatiewemaniere hoe 
weggooi produkte hergebruik word om soveel nuwe en handige 
produkte te maak! 

Omskepping herinner ons aan wat God vir ons as gelowiges in 
Christus gedoen het. Dit is Hy wat ons verharde harte vernuwe het 
deur Sy Gees binne ons te sit, sodat ons ŉ nuwe doel in ons lewens 
kan vervul. Ek sal julle ŉ nuwe hart en ŉ nuwe gees gee, Ek sal die 
kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ŉ hart van vleis gee. Ek sal 
my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte 
leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. (Esegiël 36:26-27) Dit 
is deur Sy Gees wat ons hervorm word en dit moontlik maak 
om ŉ lewe te lei wat God verheerlik! 

Die werk van Jesus het ons heeltemal vernuwe! Iemand wat aan 
Christus behoort, is ŉ nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het 
gekom. (2 Korintiërs 5:17) 

Laat ons daarna streef om nuttig te wees in Sy diens, terwyl ons Hom 
loof vir hierdie nuwe lewe! 

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

 
 
 



 

Ry op ander se gebede se petrol 

Filemon 1:4-7 

Baie keer sukkel ek om te bid. Ek sukkel om stil te sit. Ek sukkel om 
my gedagtes in lyn te kry en met God te praat. Maar ek sukkel nog 
meer om stil te bly en te luister na wat God te sê het. Baie keer staan 
ek op van my gebed en voel dat ek dit nie gemaak het nie. 

Wanneer ek so mismoedig opstaan, is ek so dankbaar vir ander 
mense wat vir my bid. Ek weet daar is familie en vriende wat elke dag 
vir my bid. As dit nie vir hulle was nie, was ek vir seker al van die pad 
af. 

Aan my eie bas voel ek die krag van gebed. Dit is nou die krag van 
ander se gebed. Gebed vir ander werk vir seker. Ons moet dit besef 
en ook weet dat dit ons elkeen se roeping is om vir ander te bid. 

Dit is wat Paulus doen: 4Filemon, ek dink gedurig aan jou en ek bid 
so baie vir jou. Ek sê elke keer vir God baie dankie wanneer ek aan 
jou dink, want ek hoor net die wonderlikste dinge van jou. 

Paulus was ’n man wat erg geglo het in gebed. 
Behalwe sy skrywery, het hy ook geweet dat 
daar nog ’n manier is om die kerk van Christus 
te help en dit is om elke leier en elke 
gemeente gereeld in gebed na God toe te 
bring. Met sy gebed, dra hy die kerk. Hy roep 
versterkings in. Hy vra dat hulle op die pad sal 
bly en natuurlik bid hy vir elkeen se beskerming daar in die woeste 
wêreld. 

En terselfdertyd sê hy ook dankie. Maar hy bedank nie vir Filemon 
omdat hy dit so mooi regkry om ’n verskil in God se nuwe wêreld te 
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maak nie. Nee, hy bedank God, want dis God wat dit vir Filemon 
moontlik maak om ’n verskil te maak. 

 

Dit is God wat beskerm. Dit is God wat hom wysheid gee. Dit is God 
wat die nuwe planne in sy kop sit. Dit is God wat hom die krag gee 
om aan te gaan en weer te probeer. Daarom kom al die eer aan God 
toe. En dit is presies reg so, want as dit nie vir God was nie, sou nie 
Filemon of enigiemand anders die pyp gerook het nie. 

Ons moet by Paulus leer. Ons moet besef dat ons elkeen ’n opdrag 
het om vir die geliefdes om ons te bid. Elkeen het gebed so nodig, 

want ons is so besig om kop bo water te probeer 
hou, dat ons nie altyd tyd het om te bid nie, of 
liewers tyd maak om te bid nie. Soms is die lewe net 
te deurmekaar en ons op plekke waar ons geloof by 
die deur uitgewaai het. Ja, daar is tye wanneer ’n 
mens eenvoudig net nie kan bid nie. 

Dit is dan juis hier waar ons op ander se gebede se petrol ry. 

Kom ons leer ’n groot les hier. Kom ons bid vir 
mekaar. Kom ons maak tyd en maak sommer ’n 
lysie van almal wat ons ken, sodat ons gereeld vir 
hulle kan bid. Almal het dit so nodig. En, o ja, 
onthou om al die dank na God toe te kanaliseer, 
want dit is net deur Sy genade wat ons mensies iets regkry. 

Aan God kom al die eer toe! 

 

 

  



 

 

 

WOORDSOEK 
 

LEIDRADE 
1.   Naomi kies hierdie as haar nuwe naam. 
2.   Maak vir julle ... in die hemel bymekaar. 
3.   Nehemia se beroep. 
4.   Hy het Petrus gehelp om sy boek te skryf. 
5.   Johannes het hierdie stad uit die hemel sien neerdaal. 
6.   Rigter wat ‘n Nasireër was. 
7.   Uit watter stam was Anna, die profetes? 
8.   Evangelies wat Jesus se geslagsregister bevat. 
9.   Uit watter stam was Moses? 
10. In watter boek is die tien gebooie? 
11. Watter twee boeke begin met die woorde: “In die  
       begin...” 
12. Geloof is kosbaarder as hierdie metaal. 
13. Koning van Basan. 
14. Wie het gesê:”Waar u gaan, sal ek gaan...” 
15. Watter profeet is deur kraaie gevoed? 
16. Hy is gebore op die dag wat sy vader gesterf het. 
17. Hy laat die son opkom oor ... en goeies. 
18. Die toring van hierdie stad moes tot aan die hemel reik. 
19. Watter boek volg na Jakobus? 
20. Watter Joodse vrou was met koning Ahasveros  
       getroud? 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waarom kan dit nie net maklik wees nie? 

Waarom kan die lewe nie net maklik wees nie is ‘n vraag wat ons 
almal seker al ‘n paar keer gevra het… 

Ek ook, want net soos julle raak ek ook moeg, gefrustreerd en kwaad 
want ons is nog steeds mense en dis menslik om so te voel. Ek het 
hierdie vraag vir Jesus gevra en Sy antwoord was dat as dit maklik 
was, dan sou die plantjie nie gegroei het nie… 

Iemand het eenslag vir my gesê dat ‘n mens die somtotaal van al sy 
ondervindinge is en dis absoluut waar! Hoe weet jy dat vuur warm is 
en dat as jy daaraan gaan vat, jy gaan seerkry? Dis omdat jy dit 
iewers op een of ander stadium van jou lewe probeer doen het. Dit 
was een ondervinding daardie waaruit jy geleer en gegroei het. 

Met ons geestelike kant gaan dit presies dieselfde. Die dag as ons tot 
bekering kom, dan begrawe ons die ou mens. Die saadjie word 
begrawe sodat dit kan sterf, maar dis nie iets om oor hartseer te voel 
nie, want uit hierdie saadjie wat gesterf het, groei daar ‘n nuwe plant 
in Jesus! Prys Sy Naam! 

Jesus het vir ons die gelykenis van die 
Mostert saad vertel. Dis een van die 
kleinste saad soorte wat daar is, maar 
uit daardie klein saadjie groei ‘n 
magtige boom waarin die voëls later 
kom nes maak! Dis ‘n direkte 

vergelyking met ons as Kinders van die HERE. Die dag as ons die ou 
mens begrawe is ons klein, maar dan sterf ons en dan begin die groei 
proses in die Gees wat nooit ophou nie. Is Jesus nie wonderlik nie? 

Hierdie groei proses is vir elke mens uniek. Nie een van ons groei op 
dieselfde manier nie. Die belangrikste is egter dat ons vir Jesus groei 
en dis waarop ons moet konsentreer. Ons konsentreer hopeloos te 



veel op die omstandighede as wat ons op Jesus konsentreer en dis 
waarom ons terneergedruk en verslaan voel. 

Ons is Kinders van die HERE eerste en dan is ons in die wêreld. Wat in 
die wêreld aangaan is nie veronderstel om enige effek op ons te hê 
nie, want die Een wat in ons is, is sterker as alles! Dis waarom niks 
met jou sal gebeur sonder die Wil van die Vader nie. Jy sal nie eers 
jou werk verloor sonder die Wil van die Vader nie! En as dit die Wil 
van die Vader is, dan sal die Vader sorg vir ‘n ander uitweg vir jou! 

Ons loop ‘n pad saam met Jesus en soms 
is dit beter om agter op daardie 
tandemfiets te gaan sit en vir Jesus te 
sê: “HERE, bestuur U, en ek sal net 
trap.” Hierdie is die boodskap vir iemand 
wat vandag hierdie lees. Klim ‘n slag 
voor van die fiets af sodat Jesus ‘n slag 
kan stuur. Begin jy om net te trap. Gee 
vir Jesus volle beheer oor jou lewe sodat Hy jou uit hierdie donker 
woud waarin jy is kan uit stuur. Moenie bekommerd wees as die 
paadjie soms nou word of daar groot klippe in die pad is nie. Onthou; 
Jesus ken die geheime van fietsry en Hy sal jou daaruit kry op Sy 
manier! Prys Sy Naam! 

Raak nou stil voor die HERE en geen beheer oor aan Hom wat jou 
meer lief het as wat jy ooit met jou menslike verstand sal kan 
verstaan. Dis die enigste manier hoe jy hieruit gaan kom. 

Prys die Wonderlike Naam van Jesus! Geseënd 
is die wat hierdie boodskap lees en dit toepas! 
Jesus se rykste seën vir almal! 

                                                                   - uit Suiderkruis 

 
 



  Lag ‘n bietjie...   
Die vliegtuig is feitlik leeg wanneer dit gereed maak om op te 

styg. 

Lugwaardin aan die paar passasiers: “Baie welkom op ons vlug. U 

het die hele vliegtuig vir uself. Die groot groep wat op pad was na 

die voorspellers- en waarsêerskonferensie het op die laaste 

oomblik almal hulle bespreking gekanselleer!” 

 

'n Man van Johannesburg gaan hou vakansie in die Kaap met sy 

nuwe 4x4 en sy motorboot. Op pad terug gaan staan hy in die 

middel van die Karoo, ver van die naaste dorp af. Hy probeer om 

die bakkie weer aan die gang te kry maar dis alles verniet. Hy 

probeer met sy selfoon hulp ontbied maar daar is nie 'n sein nie. 

Ander motoriste wil ook nie stop nie. Toe val dit hom by dat 

die boot 'n radio het. Dalk kan hy iemand op die noodfrekwensie 

bereik. Hy klim op die boot, koppel die battery en kry die radio 

aan die gang.  

Na 'n paar minute se 'Mayday, mayday!' wil hy net moedeloos 

word toe hy 'n krakerige stem oor die radio hoor wat sê: “Please 

state your position.”  Die man kyk na die boot se GPS en gee die 

koördinate. Daar is 'n lang stilte, toe kom die stem weer: “This is 

the Gordons Bay NSRI. Please state your position again.” 

Weer gee die man die koördinate. Weer is daar 'n lang stilte. Toe 

slaan die stem in ongeloof oor in Afrikaans: “Maggies! Jy moes 

darem die land met 'n spoed geslaan het om eers dáár te stop!”    

 

'n Getroude man neem sy skelmpie na 'n fliek in 'n mall. Toe hulle 

uitkom dra beide van hulle maskers. Die man se vrou kom van voor 

verbygestap en stop glad nie, omrede sy hom nie herken nie.  Dit 

is 'n duidelike bewys van wat vir ons gesê word: die dra van  

maskers red lewens.  

 

'n Man kla by die dokter: “Ek weet nie wat deesdae met my 

aangaan nie. Ek vergeet die kleinste dingetjies. Wat kan fout 



wees met my?” Die dokter stel hom gerus en sê: “Kom ons begin 

voor. Hoe lank duur die toestand al?”  

“Watter toestand, dokter?”  

 

“Dokter, wat skort met my?,” vra die bekommerde pasiënt. Die 

dokter vryf peinsend oor sy ken en sê: “In hierdie stadium is dit 

baie moeilik om te sê. Ons kan verdere toetse doen om een of 

twee toestande te elimineer, maar ek sal eintlik eers met 

sekerheid na die outopsie kan sê!”  

 

Dis wat kinders geleer het, in ons tyd van grootword: 

*  Jy kan nie honde vertrou om jou kos op te pas nie. 

*  Moenie nies terwyl iemand jou hare sny nie. 

*  Jy kan nie één stukkie blomkool in jou glas melk wegsteek nie. 

*  Maak nie saak hoe jy die koeldrank meet nie, maar jou boetie   

    het altyd meer koeldrank as jy.  

*  Honde en katte hou ook nie van ertjies nie. 

 

Wat volwassenes geleer het: 

*  Om 'n tiener groot te maak is soos om jellie aan 'n boom vas te  

    spyker.  

*  Jy kry jou kinders miskien uit die huis uit maar nie uit jou sak  

    nie. 

*  Haarkleursel is spesiaal ontwerp vir ouers met tieners. 

*  Tieners beskryf die ouderdom tussen tien en nêrens. 

 
 
 
Woordsoek antwoorde 
1. Mara; 2. Skatte; 3. Skinker; 4. Silvanus; 5. Jerusalem 
6. Simson; 7. Aser; 8. Matteus, Lukas; 9. Levi; 10. Eksodus; 11. Genesis, 
Johannes; 12. Goud; 13. Og; 14. Rut; 15. Elia; 16. Ikabod; 17. Slegtes; 18. 
Babel; 19. Petrus; 20. Ester. 

 

 



TUINWENKE VIR DESEMBER 
Rooispinmyt rig baie skade aan terwyl dit warm en droog is.  Kyk 
gedurende Desember uit vir rooispinmyt en behandel met een van 
die baie middels wat by kwekerye beskikbaar is.  Rooispinmyt is klein 
insekte (so groot soos stofkorrels) wat hoofsaaklik aan die onderkant 
van blare voorkom.  Rooispinmyt suig die sap uit blare.  Die gevolg is 
sieklike plante wat swak groei. 
 
Maak seker dat skadu-potplante nie in direkte sonlig staan nie. 
 
Behandel clivias en lelies vir lelieboorder. 
 
Sny grasperke gereeld. Verander gereeld rigting van sny sodat riwwe 
en ongelyk groei voorkom word. 
 
Hou tuin nat en maak seker dat beddings nie uitdroog nie. Probeer 
om vroeg soggens water te gee. 
 
Die volgende groentes kan gedurende Desember aangeplant word: 
aartappels, beet, bone, blomkool, kool, broccoli, komkommers, 
kropslaai, pampoene, pietersielie, skorsies, soetmielies, spinasie. 
                                                                                - Florcom gardens 

 
 

Geseënde Kersfees aan elke gemeentelid.  Mag u in hierdie 

Kersseisoen die vrede ervaar wat alle verstand te bowe 

gaan en met vreugde uitsien na die wederkoms van ons 

Redder en Koning.   S 


