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Eenmalig oorgenoeg   Hebreërs 10:1-10 

 
Om kinders groot te maak, is nie maklik nie. Die groot basiswoord 
hier, is seker balans. Jy moenie vir jou kind alles gee nie, want dan 
leer hulle nie waar dinge vandaan kom nie en dink die wêreld skuld 
hulle alles. 
 
Aan die ander kant moet ’n mens ook nie die heeltyd op hulle foute 
konsentreer nie. Later voel hulle soos ‘n mislukking en is die kans 
goed dat hulle op die ou end boedel oorgee en nou maar wees en 
doen soos wat die wêreld sê hulle is en doen. 
 

Op ’n manier is dit wat die ou wet van God 
gedoen het. Die wet het die mense herinner 
aan wat hulle moet doen. Dit het ook 
uitgeblaker as hulle verkeerd gedoen het. Dan 
moes hulle ’n os of bok vat om te probeer om 

van die sondes ontslae te raak. Maar dis dan juis hierdie offerande 
wat hulle herinner het aan hulle verkeerde dade. Dis soos ’n bose 
kringloop. 
 
Doen sonde. Voel sleg. Offer. Word aan sonde herinner. Voel weer 
sleg en dan doen die mens maar weer sonde. 
 
Behalwe dat die offer nie ’n permanente, 
volhoubare oplossing was nie, het dit ook 
’n negatiewe impak op die mens gehad. Dis 
soos om ’n kind die heeltyd op sy foute te 
wys. Later kwyn sy selfbeeld en op die ou 
end tree die kind maar op soos almal van 
hom dink. Hy gee bes/gooi tou op/gee moed op. 
 
Ek dink as ek so gedurig moes vergifnis vra vir my sonde, sou ek ook  
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êrens langs die pad handdoek ingegooi het, oorgegee het en nie eers 
meer probeer het om nie sonde te doen nie. 
 
3Maar al die offers herinner hulle nou juis aan al die foute wat hulle 
gedurig maak. 
 
Behalwe dat die offers die mens elke keer teruggevat het na die 
swak dag, het dit eintlik ook nie sy doel bereik nie: 4Die bloed van 
bulle of bokke kan mos nie regtig maak dat God Hom nie meer aan 
al hulle foute steur nie. 
 
En 4... “Allerhande geskenke en offers is nie wat U regtig wil hê nie. 
 
Eintlik was ons mensdom in tamatiestraat. 
 
Maar gelukkig weet ons dat daar ’n nuwe plan uitgerol is. Die 
Boodskap-vertaling vertel die storie so mooi. Jesus is hier aan die 
woord: 9... “Kyk, Ek kom om alles te doen 
wat U wil hê Ek moet doen.” Hy het die ou 
offers eenkant toe geskuif om sy eie offer 
te bring. 10So het Jesus gedoen wat God 
wou hê. Hy het eens en vir altyd sy liggaam 
as ’n offer vir ons gegee. Op dié manier het 
ons God s’n en net Syne geword. 
 
Nou word ons nie meer teruggevat na elke plekkie waar ons die 
verkeerde besluite geneem het nie. Nou word ons nie elke keer 
herinner hoe swak en sleg ons is en hoe skeef ons trek nie. Want ons 
het nou ’n nuwe identiteit gekry. 
 
Ons is nuwe kinders. Kinders wat nie hoef terug te kyk en oor te gee 
nie, maar wat net vorentoe kyk en weet: Ek is ’n Koningskind. Nou 
het ek ’n beter selfbeeld en kan ek met gesag deur die wêreld gaan. 
Ek kan anders leef, omdat Jesus se offer vir my eenmalig oorgenoeg 
was.                                                                                  -   uit Kruispad 
                               



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN JANUARIE: 
1 Januarie: Adriana Lamprecht 
4 Januarie: Jaco van Wyk 
8 Januarie: Andre Roos jr 
10 Januarie: Kosie Etsebeth, John Roeland 
13 Januarie: Ferdi Cochrane 
15 Januarie: Angela Jansen, Awie Smith 
16 Januarie: Riaan Snyders, Megan Venter 
17 Januarie: Elizka du Toit, Dirk Jansen van Rensburg, Baby Smith 
19 Januarie: Rohan du Preez, Schalk Roos 
20 Januarie: Wynand Pretorius, Thea Terry 
21 Januarie: Danie Botma 
22 Januarie: Berna Kruger, Lee-Ann Oosthuizen 
25 Januarie: Hermanus Snyders 
27 Januarie: Anneline van Reenen 
28 Januarie: Pieter Bester, Kotie Blignaut, Linda du Toit, Karien  
                       Steynberg 
31 Januarie: Ockert Schoeman, Charmiane van Reenen 
 
 
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, Awie Smith. 
 
VERGADERINGS: 
Vrouediens – Donderdag, 13 Januarie, om 18h30 
Jeugkommissie – Sondag, 23 Januarie, na die erediens 
Admin.kommissie – Dinsdag, 25 Januarie, om 18h30 
Ouderlinge – Donderdag, 27 Januarie, om 18h30 
Diakonie – Sondag, 30 Januarie, na die erediens 
Kerkraad – Donderdag, 3 Februarie, om 18h30 
 



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 –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Charmiane van Reenen   083 325 9859    
 



 
Wees bly oor jou beproewing.....Jak 1:2-8. 

Jakobus skryf aan medegelowiges wat baie swaar kry. Hulle is 

verspreid oor die wêreld (vers 1), waarskynlik deels te wyte aan die 

vervolging van die Christene in die vroeë kerk. As jy vir hulle gevra 

het hoe dit gaan, sou jy heel moontlik ’n antwoord gekry het soos: 

“Dit help nie om te kla nie,” of “Nee, ek hou maar uit,” of “Ag, so-so” 

of “Arm maar geduldig.” 

Jakobus sê as dit só met jou gaan, moet jy bly wees! Om die 

waarheid te sê, hy sê jy moet baie bly wees (vers 2) wanneer allerlei 

beproewings oor jou kom. Die 1953-vertaling vertaal dit met louter 

vreugde en die 2020-vertaling met groot vreugde. 

By die eerste hoor van hierdie uitspraak wil ’n mens hande in die lug 

gooi. Hoekom op aarde sal jy nou bly 

wees, wat nog te sê van baie bly, oor 

die beproewing wat jou getref het? 

Wie sal nou bly wees as die land in die 

drein afspoel? Maar dis nie wat 

Jakobus bedoel nie. Hy sê nie jy moet bly wees oor die beproewing 

self nie. Jy moet bly wees, sê Jakobus, want as jy die beproewing reg 

hanteer, gaan dit lei tot geestelike groei. Jy kan dit ook só stel: Jy 

moet bly wees, omdat jy weet dat God die beproewing gaan gebruik 

om jou geestelik sterker te maak. Jakobus sê jy moet in die swaarkry 

wat jy beleef, ’n toets vir jou geloof sien (vers 3). Jy moet 

opgewonde wees omdat God besig is om jou te vorm en die 

beproewings daarvoor inspan. 

Natuurlik is dit nie so eenvoudig soos dit nie. Die Here verwag nie 

van ons om te sê: “Prys die Here, ek het ’n beproewing!” en dan sit jy 

armpies gevou agteroor en wag dat iets moet gebeur nie. Die sleutel 



lê in die manier waarop jy jou beproewings hanteer: met geduld, 

met blymoedigheid, met volharding, sê Jakobus. 

Mens kan ook sê jy moet in jou beproewing na die 

Here opkyk en jou hulp van Hom verwag, in sý krag 

jou swaar hanteer. Want na die mate dat jy jou oog 

op die Here vestig, na dié mate ontdek jy hoe Hy 

voorsien en sorg in jou nood. En, voeg Jakobus by, 

so kom ’n mens tot volle geestelike rypheid; só groei jy in jou geloof. 

’n Mens kan in jou beproewing moedeloos in ’n bondeltjie gaan sit 

en wens dit gaan verby. Of jy kan kwaad raak vir die Here wat so ’n 

ding oor jou gebring het. Of jy kan jou oë optel na God en jou 

vertroue op Hom stel vir wysheid om deur die krisis te kan kom. In 

dié verband is daar ’n wonderlike belofte in hierdie gedeelte. Hier 

staan: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, 

en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder 

voorbehoud en sonder verwyt.” 

’n Mens moet gelowig bid, met verwagting en gewilligheid om God 

se leiding te volg. God sê nie net: “Byt vas!” en dan verwag Hy van 

ons om aan te gaan nie. Hy wil ons help en ondersteun en deur sy 

Gees lei, en daarvoor mag ons bid. God wag as ’t ware dat ons in die 

gebed na Hom sal kom vir raad. 

So, die gebed in jou nood is nie dat God met ’n 

towerstaffie jou probleme sal wegvee nie (dis óók ’n 

ingesteldheid wat ons sal moet leer om te los), maar 

dat Hy jou sal lei en help om te weet wat om in jou 

beproewing te doen. Dis tog wat die Gees wil wees: 

ons Leidsman wat ons in die hele waarheid wil lei. 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

VRYGESKELD VAN BYGELOOF 

Japannese mense is baie bygelowig. Die getal vier (4) word in 
Japannees as “shi” uitgespreek — wat ook “dood” beteken. Enigiets 

met die nommer 4 moet vermy word. Dit is waarom 
Japannese versigtig is om NOOIT net vier geskenke te 
gee nie. Dit is nie ongewoon dat die nommer 4 
oorgeslaan word wanneer ’n nommer aan behuisings-
eenhede of parkeerplekke toegeken word nie. 

Sekere woorde word ook in Japan as ongelukkig beskou. Woorde 
wat tydens ’n huweliksbevestiging gebruik word, word dikwels met 
groot sorg gekies. As ’n mens per ongeluk die verkeerde Japannese 
woord vir “terug gaan” of “klaar maak” in ’n sin in die 
teenwoordigheid van die bruidegom of bruid gebruik, kan dit 
beteken dat jy ’n “terugslag” of “einde” van hulle huwelik voorspel 
en het jy hulle dalk verwens. 

Baie mense in die Weste is ook vatbaar vir bygeloof. 
Vir sommige is ’n swart kat wat die pad oorsteek 
genoeg om hulle te oortuig dat slegte dinge met 
hulle gaan gebeur. Sommiges glo dat slegte dinge in 
drieë gebeur, daarom kyk hulle uit vir die volgende 

ding wat dalk verkeerd kan gaan. 

Nou die dag het die Here my gelei om bevriend te raak met ’n man 
op ’n trein wat ’n baadjie aangehad het. Dit het nogal 
gelyk of hy baie warm kry en daarom het ek hom gevra 
waarom hy die baadjie dra. Hy het vir my gesê dat hy in 
slegte geluk en verwensings glo, daarom trek hy die 
baadjie aan en gaan hy elke oggend op dieselfde 
manier werk toe — om goeie geluk te verseker. Ek het 
toe die geleentheid gekry  



om vriendelik met hom te deel hoe Christene nie in vrees vir sulke 
dinge hoef te lewe nie, want die Here belowe om met ons te wees, 
maak nie saak wat die omstandighede is nie. Moenie bang wees nie, 
Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk 
jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou (Jesaja 
41:10). 

Selfs as Christene word sommige van ons instinktief versoek om in 
sulke dinge te glo. Onlangs, net toe ek gebid het voordat ek by ’n 
vergadering begin praat het, het iemand ’n harde geluid gemaak toe 
hulle ’n selfoon op die bank laat val en dit op die vloer beland het. 
Die onmiddellike gedagte wat deur my kop gegaan het, was – “Dit is 
ontwrigtend! Wat anders kan verkeerd gaan?” Dit is nie dat ek per 
se in verwensings glo nie, maar vir ’n oomblik was ek in die 
versoeking om die gejaagde dag en hierdie rumoerige gebeurtenis 
toe te laat om ’n paar ander ontwrigtings te voorspel — wat my laat 
voel dat hierdie vergadering dalk nie goed sal verloop nie. 

Die volgende oomblik het ek hierdie gedagte gevange geneem en 
myself daaraan herinner dat God ten VOLLE in beheer is. Die een 
wat in jou is, is groter as die een wat in die wêreld is (1 Johannes 
4:4b). God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? (Romeine 8:31b). 

Ons kan elke dag sonder vrees en as oorwinnaars 
lewe as gevolg van die verlossingswerk van God se 
Seun, Jesus Christus. Maar toe het die goedheid 
van God ons Verlosser en Sy liefde vir die mens 
verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets 

wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van Sy eie 
ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die 
sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee (Titus 
3:4-5). Dit is die ware betekenis van Kersfees! 

Laat ons God loof en prys dat Hy Sy Seun na hierdie wêreld gestuur 
het om ons te red uit ons desperate nood! 



Laat ons vandag met vertroue lewe, in die wete dat die Here ons sal 
beskerm en help om Sy wil te volbring, terwyl ons Sy Naam te 
verheerlik! 

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

 

 

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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  Lag ‘n bietjie...   
 

'n Man en sy pel loop by 'n skaal verby. “Kyk, 'n skaal,” sê die man 

vir sy pel. “Kom ons kyk hoe my nuwe dieet uitwerk.” Hy klim op 

die skaal. 

 “Ek kan dit nie glo nie!” sê hy, “Ek is al twee weke op hierdie 

dieet, maar volgens die skaal is ek swaarder as voorheen! Hoe kan 

dit wees?”  

Hy trek toe sy baadjie uit en gee dit aan sy pel. “Hier, hou my 

baadjie vas,” sê hy. Nie veel verandering nie.  

“Hier,” sê hy weer, “Hou ook my pak donuts.”  

 

Jean-Paul loop ‘n blommewinkel binne en sê: “Ek wil graag drie 

potte rooi malvas koop.”  

“Dit is uitverkoop. Kan ek u iets anders in die plek daarvan 

aanbeveel?”  

“Nee, dit sal nie werk nie! U sien, my vrou is op reis, maar sy kom 

more terug en ... ek het beloof dat ek die malvas elke dag sou 

water gee.” 

 

Twee blondines sit in die restaurant. Die een sê: “Ek het pas weer 

my bestuurstoets gedoen.”   

Die ander een vra: “En hoe was dit?”  

“Nee, nie te lekker nie, ek het weer gedop!”  

“Hoe so?”   

“Ek kom toe by 'n sirkel, en daar was 'n bord met '30' daarop, 

toe ry ek 30 keer om die sirkel. Toe dop hulle my!”   

“Ai”, sê die ander een simpatiek, “Het jy verkeerd getel, of 

wat?”  

 

Ek was nog nooit voorheen geopereer nie, en ek was senuweeagtig. 

“Dit is 'n baie eenvoudige, nie-indringende prosedure...,” het die 



narkotiseur my gerus gestel. Ek het ontspan totdat: “...Jy het 'n 

groter kans om aan die narkose te sterf as die operasie self.”    

 
 

Resep no. 19 
‘n Bord kos met 6 bestanddele 

Genoeg vir 2 mense 
 

 Bestanddele: 
 1 pakkie/sakkie Cook in bag 
 4 hoenderdye 
 6 heel sampioene 
 6 heel babauitjies (of medium uie in  
     kwarte  gesny) 
 2 aartappels met skil aan, in halwes  
    gesny 
 2 wortels, geskil, in 4 groot stukke gesny 
 
 Metode: 
 Gooi alles in die baksakkie. 
 Skud dat alles bedek is met die “coating”. 
 Bak ongeveer 50 minute teen 180 °C. 
 Dit kan bedien word saam met slaai van eie keuse. 
 
 

Voorspoedige Nuwejaar.  Mag God sy seën mildelik 

oor elkeen uitstort. 

Josua 1:9 - “ ...Wees dapper en sterk....moet jou nie 

laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou, oral 

waar jy gaan.” 


