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Luk 5:1-11 Die Here se aanspraak op jou lewe 

Op ’n dag ...” Só begin Lukas hierdie verhaal vir ons vertel. Die dag 

het maar net soos al die ander dae begin vir Simon. Nee, dis nie waar 

nie. Die dag het baie sleg begin, want, só sê hy self vir Jesus: “... ons 

het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang ...” 

So die dag begin vir hom maar bra valerig. Hy is moeg en taai van die 

nag op die see, en nou het hy nie eers iets om vir al sy gesukkel te 

wys nie. Dis seker nie die eerste keer wat hy met ’n leë boot 

terugkeer strand toe nie, maar dis elke keer weer sleg. Dis op só ’n 

dag wat hierdie verhaal hom afspeel.’n Sleggerige dag, en hy is 

moeg. Al wat hy nou wil doen, is om by die huis te kom. 

Maar wat Simon nie geweet het nie, is dat hy daardie dag nie sou 

huis toe gaan nie. Om die waarheid te sê, op daardie dag sou sy hele 

lewe verander, want sy pad sou met dié van Jesus van Nasaret kruis. 

En as Jesus jou lewe instap, kan niks ooit weer dieselfde wees nie. 

In elk geval, Simon sit op die strand, besig om sy nette skoon te maak 

en uit te spoel ná die nag se visvang, toe Jesus 

op die strand aankom. Ons lees dat ’n groot 

skare Hom gevolg het en vorentoe gebeur het 

om te hoor hoe Hy preek, om na die woord van 

God te luister, soos Lukas dit stel. Simon stel nie 

juis belang in wat Jesus te sê het nie. Hy ken Hom tog. Was Jesus dan 

nie net ’n paar weke terug in sy wat Petrus is, se huis om sy skoonma 

gesond te maak nie? (Luk 4:38-41). Ja-nee, hy ken Jesus. Hy het Hom 

al gehoor preek en gesien optree, en vandag is nie een van die dae 

wat hy ekstra tyd het om te ginnegaap nie. Vandag is hy besig en 

moeg. 

Miskien is jy vanoggend daar waar Simon was: jy ken mos die 

Evangelie. Jy het al male sonder tal in die kerk gesit, en vandag sit jy 



weer hier. Nie omdat jy verwag hier gaan iets gebeur nie, maar dis 

wat ’n mens op ’n Sondagoggend doen: jy kom kerk toe. Maar dis 

min of meer genoeg gedoen. Die mense moet nie met jou sukkel en 

aan jou torring nie. En dié gepratery van die gemeente wat hiervoor 

en daarvoor en vir die ander ding mense nodig het, is nou nie juis vir 

jou bedoel nie, want jy het genoeg werk soos dit is. Laat die ander 

hulle maar aanmeld. Goed vir hulle! Laat hulle maar die 

kerkraadslede wees, en die Sondagskool-onderwysers, en die basaar 

reël, en die omgee-werk doen, en die getuienis-werk ... 

Maar ’n mens kan natuurlik nooit té gerus wees dat jy uitgelos gaan 

word as jy in God se teenwoordigheid kom nie. Dit het Simon 

daardie dag agtergekom. Want toe hy hom kom kry, sit Jesus binne-

in sy skuit! Al wat hy wou doen, was om sy nette skoon te kry en huis 

toe te gaan, maar toe hy weer sien, roei hy met Jesus in sy skuit ’n 

entjie die see in sodat Jesus sy skuit kan gebruik as ’n preekstoel. 

Het jy mooi gekyk wat hier gebeur? Jesus 

vra nie Simon se toestemming om sy skuit 

te gebruik nie. Hy sê nie: “Toemaar, Simon, 

Ek weet jy is moeg, spoel gou klaar jou 

nette uit en gaan rus ’n bietjie” nie. Nee, Hy klim in en vra Simon 

moet Hom help. Hy maak eenvoudig aanspraak op Simon se skuit en 

sy tyd. 

Ons moet dit goed hoor: God maak aanspraak op ons lewens. Hy vra 

nie ons toestemming nie. As jy ’n volgeling van Jesus wil wees, gaan 

dit met jou gebeur dat God goed van jou vra waarvoor jy nie lus het 

nie; gaan dit gebeur dat God eise aan jou stel waarop jy nie gereken 

het nie. Want as jy aan Hom behoort, behoort jou hele lewe aan 

Hom, nie net jou Sondag-oggende nie. Hy maak aanspraak op jou 

beursie, jou gemak, jou veiligheid, jou aansien ... 



En die goed wat hy van jou vra, maak nie altyd mooi sin nie. Want 

Simon was ’n visserman. Hy het die see geken. En nou kom Jesus, 

wat van visvang niks geweet het nie, en sê vir hom wat hy moet 

maak! Simon het seker gedink: Wat weet Hy nou eintlik? Daarom sê 

hy ook: “Meneer, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets 

te vang.” Hy kon netsowel gevra het: “Meneer, wil U nie maar 

aanhou preek en die visvang vir my los nie?” 

En tog – Simon gehoorsaam Jesus, en hy ontdek: as jy Jesus se woord 

gehoorsaam, gebeur daar wonderlike dinge! Geloof vra dat ons God 

op sy woord neem, en Hom vertrou vir die 

res. Geloof vra dat ons nie te slim moet 

wees met ons eie redenasies en God se 

wondermag buite rekening moet laat nie. 

Want, so het Simon daardie dag ontdek, dis 

nie maar net ’n “meneer” (vers 5) wat in sy skuit sit nie, dis die Here 

(vers 8). Die Here wat almagtig is, wat wonders doen! 

En die grootste wonder wat Jesus daardie dag gedoen het, was 

natuurlik nie die ongelooflike klomp vis in die net nie. Die grootste 

wonder is dat Simon die visserman, Petrus die Rotsman van die kerk 

geword het, Petrus die visser van mense. 

Dit is dié Jesus wat ons aanbid en dien, in Wie ons glo en vir Wie ons 

volg. Die God wat wonders doen. Hy gaan vanjaar in en deur ons ook 

wonders doen. Mits ons, soos Simon op ’n dag, bereid is om onsself, 

ons tyd en ons goed tot sy beskikking te stel, soos die drie nuwe 

belydende lidmate wat vanoggend bevestig is. Dan sal ons ook, soos 

Simon, ontdek dat God ons verander om in te pas in sy groot plan, 

vissers maak wat iewers in sy koninkryk ook werk het. 

God maak aanspraak op jou en jou goed. Wat antwoord jy Hom? 

                                                                              - uit Jaco se Bybelkoerant 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN JUNIE: 
3 Junie: Antoinette Hall, Nadine Parsons 
6 Junie: Koos Steyn 
9 Junie: Jolene Hattingh 
11 Junie: Philip Driescher 
12 Junie: Annie van Vuuren 
14 Junie: Frans Roos 
14 Junie: June Janse van Rensburg 
17 Junie: Johan Claassen, Peter Helfrich, Jurie Human, Rina Jansen  
                 van Rensburg 
18 Junie: Willem Kritzinger 
21 Junie: Sally Pienaar 
22 Junie: Francois, Jeandre en Leandri Lombard, Nols Steenkamp 
23 Junie: Pieter du Toit, Awie Smith jr 
26 Junie: Emmie Avenant, Ewald Groenewald 
28 Junie: Pierre Barkhuizen, Alta Botes 
30 Junie: Frans Grobler, Koekie Wilkins 
 
SOP EN BROOD AAND 

 
Ons sop en brood 
aand het R4630 
ingebring.  Baie dankie 
aan almal wat gehelp 
het om sop of brood 
te maak en die 

tafelversierings 
gemaak het, alles 
gereed gemaak en 
weer opgeruim 
het, en ook almal wat dit bygewoon het.  
 
 



PINKSTER 
Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan 
ons Pinksterdienste en gesprekke. 
Dankie ook aan Zelma Breytenbach vir die mooi 
versiering Sondag in die kerk by die Pinksterfees. 
 
 
 
 

 
VOORBIDDING: 
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: James Greeff, Koos 
Steyn, Thys en Annie van Vuuren, Alida Begrie, Annie Buys, Mari van 
der Merwe, Sally en Pine Pienaar, Amanda van der Merwe. 
 
KERKRAADSLEDE: 
Ons het 3 vakatures vir ouderlinge en 3 vir diakens.  Ons wil ook van 
kollektante gebruik maak in die wyke as hulp vir die diakens.  
Kollektante woon nie vergaderings by nie. 
Ons doen ‘n beroep op julle om te kom aanmeld vir hierdie 
belangrike dienswerk of iemand te nomineer daarvoor. Gee jou 
naam of nominasie deur aan die Kerkkantoor. 
 
BABAHUIS ROCK OF FAITH 
Ons versamel items vir ‘n babahuis in Waverley.  Items wat onder 
andere benodig word, is NAN AR, weggooidoeke no 4 en 6, Purity 
vrugte en groente, babakussings, wipes, Angelcare houer hervullings. 
U kan dit kerk toe bring of by die kerkkantoor aflaai.  Kontakpersoon 
vir meer inligting: Esme 063 972 3456. 
 
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, of kom laai 
dit af by die kerkkantoor. 
 



OPDATERING VAN INLIGTING 
Daar is strokies op die tafel by die hoofdeur wat u kan gebruik  
indien u besonderhede verander het, bv. selnommer, eposadres, 
woonadres.  
U kan ook registreer by www.winkerkonline.co.za en daar dit 
verander.  Die program sal dan ‘n boodskap aan die kerkkantoor 
stuur om dit op die register te verander. 
 
 

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  079  426 79042 31 0 
Diakens – Pieter du Toit  082 491 4927 
Helpmekaarklub vir lidmate 60+ jaar – Johnny Jansen  082 493 4647 
Kerkkantoor  – 079  426 7904 (Dinsdae-Vrydae 9h00-13h00) 
Kerkraad – dr Sampie Niemand 082 698 1995 
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen  081 379 0863 
Koster – Peter Helfrich 064 724 1947 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Ouerlinge – Wimpie van Reenen 083 254 6023 
Orkes –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  079  426 79042(Dinsdae-Vrydae 9h00-13h00) 
Vrouediens  –  Anneline  van Reenen   081 379 0863 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

BYBELVASVRA 
 

1. Die eerste gedeelte van hierdie boek in die Ou Testament bevat    
     die geslagregister van Israel en Juda.  
2. Hierdie briewe het Paulus aan sy “probleem-gemeente” geskryf.  
3. In die laaste gedeelte van hierdie Bybelboek maak die Here  
    Homself aan `n persoon bekend deur Hom te wys na die grootheid  
    van die skepping en dat Hy dit alles gemaak het.  
4. Hierdie Bybelboek is sekerlik die mees romantiese boek in die  
     Bybel en die Joodse seuns het heel laaste die inhoud van hierdie  
     Bybelboek geleer.  
5. Hierdie Bybelboek se naam beteken letterlik “Die tweede wet”.  
6. Hierdie profeet was `n boer en die boek met die boodskap, wat hy   
     moes bring, is na hom vernoem.  
7. Johannes het die boodskap van hierdie boek ontvang toe hy op die  
     eiland Patmos `n gevangene was.  
8. Dawid het die meerderheid van hierdie Boek geskryf.  
9. Salomo het die oorgrote meerderheid van hierdie Boek geskryf.  
10. Hierdie dokter se naam is ook die naam van hierdie Boek en hy  
      het ook nog `n ander boek geskryf. Wat is die name van hierdie  
      twee boeke? 
11. Wat is die vierde boek in die Pentateug? 
12. In hierdie boek kry Israel ‘n koning. 
13. Jerusalem se mure word herbou in hierdie boek. 
14. Laaste boek in ou Testament. 
15. Hierdie boek handel oor Israel se leiers voor hulle konings gehad het. 
 

 
 
 



WAAROM BID ONS? 

Kom ons wees eerlik: hoeveel van ons het nie al gewonder waarom 
ons bid nie? Ek gaan eerlik wees en erken dat ek al op verskeie kere 
in my geloofslewe oor hierdie vraag gewonder het! 

Een van my vriende het nou onlangs ‘n vreeslike interessante 
Christelike storie op Facebook gepos. Dit het my aan die dink gesit. 
Julle sien, dis wanneer ‘n mense op jou algehele laagste is, wanneer 
jy daar heel onder op die grond lê en nie meer kan nie, wat jy oor 
hierdie goed begin wonder. Waarom bid ek? Wat help dit? Is die 
HERE daar; miskien is die HERE met vakansie of is Hy net te besig dat 
Hy nie antwoord nie. 

Wie van julle was nie al hier nie? Ek was… Maar wat ons nie sien nie, 
is dat die HERE wel antwoord, maar nie op die manier wat ons dit 
verwag nie! Nou gaan ek vir julle die storie vertel. 

Daar was ‘n jong seun wat elke 
oggend gesien het hoe sy Oupa op 
die plaashuis se stoep gaan sit het 
met sy Bybel en sy koppie koffie. 
Dan het sy Oupa sy Bybel gelees en 
dan gebid. Hierdie ritueel het elke 
oggend plaasgevind en een oggend 
vra die seun toe waarom Oupa dan bid, want niks gebeur dan nie. 

Oupa vra toe dat hy die streepsak wat daar eenkant 
lê moet vat, afstap na die rivier wat nie ver van die 
huis af was nie, dit vol water gaan maak en dan moet 
terug bring. Die seun het gemaak soos Oupa gevra 
het, maar maak nie saak hoe hard hy probeer het 
nie, die streepsak wou net nie die water hou nie. 
Skaars het hy die sak vol water gehad, maar die 

oomblik as hy op die wal uitloop, dan het die sak leeggeloop. 



Na die derde probeerslag stap hy toe met die nat 
sak terug na waar Oupa op die stoep sit. Hy vra 
toe vir Oupa waarom hy hom gevra het om die 
streepsak vol water te maak, want maak nie saak 
wat hy probeer nie, dit werk glad nie. Oupa 
antwoord toe dat hy reg is dat dit nie werk nie, 
maar wat hy nie opgelet het nie, is hoe skoon die 
sak nou gewas is! 

Dit is waarom ons bid, liewe leser! Ons gebede bring nie altyd die 
veranderinge wat ons wil hê nie, maar partykeer is die verandering 
van ‘n aard wat ons nie verwag het nie. Ons bid vir een ding, maar 
die HERE verander iets anders wat ons nie dadelik oplet nie, maar 
die uiteinde is ‘n langdurige verandering waarby ons baie meer baat 
gaan vind! 

Julle sien, ons bid en ons sien net die korttermyn dinge raak, maar 
God kyk in die lang termyn. Paulus kon dit nie beter gestel het toe hy 
gesê het: “Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar 
eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar 
eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.” 
(1Korintiers 13:12) 

Ons probeer sin maak van die bietjie wat ons kan sien, maar die 
antwoord is om aan te hou bid, selfs al sien jy geen veranderinge nie. 
Die veranderinge is daar, maar ons sien dit net nie altyd raak nie! 

                                                                            - aangepas uit Suiderkruis 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hou op om jou met ander te vergelyk 

Dis seker menslike natuur, maar ons weeg onsself gedurig teen 
ander mense op. Dis ‘n dom ding om te doen, want op die ou end 
van die dag is dit God se opinie van ons wat tel en nie menslike 
standaarde nie. 

Ek mag die Woord van die HERE vir julle bring, maar ek is ook net ‘n 
mens en ek wens ook baie keer dat ek nog meer kan doen, veral as 
ek sien of lees hoe geseënd iemand anders in die HERE is. Julle sien, 

dis waar die probleem lê, want ons sien raak wat 
ander het, maar ons vergeet totaal van dit wat 
ons het. Die seëninge wat die HERE vir ons gee; 
dié sien ons glad nie eers raak nie! 

Ek gesels gereeld met Jesus. Partykeer antwoord Hy en partykeer bly 
Hy net stil, maar ek weet Hy luister! Baie mense dink dat as Jesus 
met ons praat dan is dit met ‘n hoorbare stem, maar dit is nie so nie. 
Jesus praat met ons deur Sy Woord, deur ons gedagtes en ook deur 
dit wat ons sien en ervaar. Maar Jesus se stem is baie sag en dit word 
maklik deur die sorge van die lewe verdoof. Dis waarom dit makliker 
is om in die nag met Jesus te gesels wanneer alles stil is en daar niks 
anders is om ons gedagtes af te lei nie. Slegs as jou eie gedagtes stil 
is en jy jou oor niks bekommer nie, sal jy die stem van Jesus kan 
hoor. 

So skrik ek die een oggend baie vroeg wakker. Ek het eers verder 
probeer slaap, maar die slaap wou nie kom nie; toe begin ek om met 
Jesus te praat. Van kindsbeen af was ek nog nooit iemand wat ‘n 
lang gebed kon doen nie. Ek luister 
partykeer so na ander mense hoe maklik 
hulle vir ‘n halfuur aanmekaar kan bid 
sonder om een ding twee keer te noem! 
Dis iets wat ek glad nie kan regkry nie. Al 
my gebede is kort en op die man af.  



Bidure by die kerk was vir my uiters vervelig, want ek kon nooit 
werklik saam bid nie. Hoe mense dit regkry om so lank en so baie te 
bid is vir my ‘n raaisel. Hoe onthou hulle alles? Ek het baie keer 
gevoel soos daardie gelykenis van die Fariseër en die Tollenaar in 
Lukas 18:10-14, waar die Fariseër ‘n lang 
gebed gedoen het en die HERE geprys het 
dat hy nie soos ander mense is nie. Al wat 
die arme Tollenaar kon doen was om nie 
eers na die Hemel te kyk nie maar net te sê: “Wees u arme sondaar 
genadig.” Alles dit het ek vir die HERE genoem. 

Jesus antwoord: “So jy dink meer is beter?” Dit was nie die 
antwoord wat ek verwag het nie en ek het vir ‘n oomblik met ‘n 
mond vol tande gestaan en nie geweet wat om te sê nie! Ek het 
inderdaad gewonder of my gebede nie dalk beter was omdat hulle 
so kort was nie! Ek het begin lag, want ek het besef hoe ‘n dom ding 
dit is wat ek oor gewonder het. “Nee, seker nie.” antwoord ek. 

Jesus antwoord: “Het ek jou dan nie uniek gemaak nie?” ‘n Emmer 
koue water het my getref, want ek het skielik besef dat ek so hard 
probeer het om myself teen ander mense op te weeg, dat ek vergeet 
het dat ek uniek is. Nêrens in die wêreld is daar iemand anders soos 
ek nie. Net ek kan in daardie spesiale plekkie in Jesus se hart in pas; 
niemand anders nie en niemand anders kan my plek invat nie. 

En dis die lank en die kort van my boodskap. 
Hou op om te wens dat jy soos ander kan wees. 
Jy is uniek liewe leser. Jesus het jou gemaak 
met jou tekortkominge net soos jy is en die rede 
waarom Hy jou so gemaak het is sodat jy in Sy 
hart kan inpas. Net jy, met al jou foute kan in 
daardie plekkie inpas; niemand anders kan nie. 

Niemand anders kan jou plek volstaan nie. Jy is uniek! Daar is net 
een soos jy! 



Hou dus op om jouself te skop en te maak asof jy niks werd is nie. Jy 
is so baie werd dat die HERE bereid was om uit die Hemel uit te kom 
en op hierdie aarde aan ‘n houtkruis te sterf sodat jy nie verlore hoef 
te gaan nie. Dis hoe uniek jy is en hoe baie jy werd is. Al die goud in 
die wêreld kan jou nie eers koop nie. 

Hou dus op om jouself te vergelyk met ander mense. Wat jy nie weet 
nie is dat hulle tien teen een wens dat hulle soos jy kan wees! 

                                                                            - aangepas uit Suiderkruis 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bybelvasvra antwoorde 

 

 

 

 

1. 1 Kronieke; 2. Korintiërs; 3. Job; 4. Hooglied; 5. Deuteronomium; 6. Amos; 7. 

Openbaring; 8. Psalms; 9. Spreuke; 10. Lukas en Handelinge; 11. Numeri; 12. Samuel; 

13. Nehemia; 14. Maleagi; 15. Rigters 



NUUS UIT JAPAN 

 

BLINDE JAPANNESE SEEMAN 
 

ŉ Blinde Japannese seeman het twee maande geneem om 
sonder onderbreking die Stille-Oseaan-kruising vanaf Kalifornië 
na Japan, in ŉ 12 m-seiljag te voltooi, wat hom die eerste 
gesiggestremde persoon gemaak het om dit reg te kry. 
 

Mitsuhiro Iwamoto, 52, het die 
14 000 km-kruising geseil met 
die hulp van ŉ seevaarder. 
Mnr. Iwamoto, wat sy sig op die 
ouderdom van 16 verloor het, 
het die seiljag gestuur, terwyl 
Mnr. Smith hom mondelinge 

leiding gegee het, en hom ingelig het aangaande windrigtings 
en moontlike gevare. Hulle het die reis aangepak om geld in te 
samel vir liefdadigheid en vir pogings om siektes wat blindheid 
veroorsaak, te voorkom. 
 

Sy eerste probeerslag in 2013 het gefaal, nadat sy boot ŉ 
walvis getref en gesink het, en hy deur die Japannese militêre 
diens gered is. 
 

Tydens sy toespraak op 20 
April 2019 by die hawe van 
Iwaki, het hy gesê, dat om die 
uitdaging met sy tweede 
probeerslag te voltooi, “was ŉ 
droom wat bewaarheid is. Ek is 
die gelukkigste mens op aarde! 
Ons het hierdie reis onderneem 
om te bewys dat enigiets moontlik is wanneer mense 
saamspan.” 

Bron: Die Internet 
 

Om hierdie lange reis deur onbekende rowwe waters te neem, 
moes ŉ aansienlike hoeveelheid dapperheid en beplanning 



geverg het. Hulle het beslis in hul doel geslaag om die 
boodskap, “dat enigiets moontlik is wanneer mense 
saamspan,” uitgedra. 
 

Hierdie merkwaardige berig herinner ons aan die wonderlike 
dinge wat kan gebeur wanneer die verskillende dele van die 
liggaam van Christus bymekaarkom. 
 

Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie.” 
Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek het julle nie 
nodig nie.” Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die 
swakste voorkom, is juis noodsaaklik (1Kor. 12:21-22). 
 

Ons word geleer dat elke lid belangrik is, ongeag hoe 
onbeduidend dit mag wees. Dit is nodig dat ons, ons verskille 
ter syde stel en saamspan ter wille van die liggaam van 
Christus. 
 

Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie 
almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een 
liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar 
(Rom. 12:4-5). 
 

Die eenheid asook die verskille in die liggaam van Christus, is 
ŉ wonderbaarlike getuienis van die Heilige Gees se werk. 
Mense wat miskien nooit oor die weg met mekaar sou gekom 
het nie, vorm nou ŉ eenheid met ŉ liefdevolle gesindheid, om 
soveel meer vir God se Koninkryk te vermag. 
 

Kom ons eer die voorsiening van God se genade, deur 
bymekaar te kom en God te verheerlik in alles wat ons doen! 

 

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

 

 
 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Die blondine gaan na 'n oogkundige om oë te toets. Die oogkundige 

sê sy moet die letters op die skerm lees, eers met die een oog en 

dan met die ander. Maar ons blondine raak so deurmekaar met  

die verskillende oë, soos wat blondines nou maar doen, dat die 

oogkundige naderhand 'n groot papiersak neem, 'n gat daarin 

maak en oor haar kop trek sodat sy net met een oog op 'n slag 

kyk. Toe hy weer sien, huil die blondine dat die trane die 

papiersak natmaak. 'Juffrou,' sê die oogkundige, 'moenie so 

ontsteld wees dat jy 'n bril gaan kry nie. Baie mense dra bril! 'Ek 

weet,' gee sy toe, 'Maar ek wou so graag 'n bril met regte rame 

gehad het.'   

 

Luke: “Ek lees vandag in die koerant dat mans elke dag 25 000 

woorde gebruik en vroue 30 000.  Die probleem is dat ek, as ek 

saans by die huis kom, klaar al 25 000 woorde gebruik het en my 

vrou nog moet begin met haar 30 000!” 

 

My neef is 'n ywerige jagter. Maar die jare stap aan en hy moes 

onlangs 'n heupvervanging kry. Die ou heup pryk nou op 'n 

houtpaneel teen sy muur...   

 

Die ouderdom: 

*  Die glinster in my oog is die weerkaatsing van my bifokale. 

*  Ek voel soos die oggend ná die tyd, maar ek was nêrens nie. 

*  Ek voel vernaam. My afspraakboek begin almal met Dr...   

*  Ek raak uitasem van skaak. 

*  Ek het 'n bril nodig om myne te soek.   

*  My heup gaan meer uit as ek. 

 
 

 

 


