
NUUSKRUMMELS                 06 FEBRUARIE 2020 

 

 
 

Beurtkrag. Wat kan ek sê? Almal ken dit, ons Suid-Afrikaners pas mos daarby aan – of jy nou wil 
of nie. Dit pootjie jou by die werk, in die klaskamer, in die kombuis en op pad huis toe, wanneer 
honderde motoriste ’n verkeerslig soos ‘n stopstraat moet hanteer...frustrasie op frustrasie en ure 
se sit in die verkeer. Beurtkrag is ‘n uitdaging. Dit is ‘n realiteit. Dit vang jou onkant, dit maak baie 
boos. Dit maak die nagdonker nog donkerder.  
Wat doen jy as beurtkrag jou pootjie? Beplan jy vooruit en sorg jy dat jy beurtkrag een tree voor 
is of sit jy in sak en as vir die uur of twee, tot die ligte weer helder skyn? Het jy ‘n kers wat êrens 
brand, ‘n kers wat deur die donker breek? 
In ons eie lewe gebeur beurtkrag ook soms onverwags. ’n Lewenslig word afgesit en dit is donker 
in jou.  
Wat doen jy as beurtkrag in jou lewe gebeur, wanneer die donker in jou lewe nog donkerder 
word? Op die ou end met jou vashou...hou vas aan die hoop in jou lewe, vind skuiling by Jesus se 
voete. Hoop - al is die hoop ‘n baie klein kers wat neffens brand, want die kleinste kers se vlam 
bring lig, ’n lig wat deur die donker breek.                                                                           Riata Nel 

 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 
ANNA SE TUISGEBAK: 

Die woekerhoekie in die kerkkantoor kreun onder al tannie Anna se heerlike tuisgebakte 
beskuit (R40), koekies (R25) en natuurlik ook bottels vol heerlike vyekonfyt (R20), 

marmelade (R30) en blatjang (R35). 
Dankie vir al die baksters wat ‘n verskeidenheid koekies tot die woekerhoekie bygedra 

het.  Dié koekies is teen R25 ‘n pakkie beskikbaar. 
Jy kan heerlike droë vrugte, teen sakpas prys by die kerkkantoor koop. 

Kom loer gerus in en ondersteun die projek 
 
 
 

Foto:  Sebastian Sørensen - Pexels 

https://www.pexels.com/@sebastians?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/lighted-matchstick-on-brown-wooden-surface-750225/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


KNIEWERK 




      VOORBIDDING VIR: 
 
  Ds. Petrie vir sy boodskap. 
Marie Van Der Spuy vir herstel na operasie. 
  Frans Visagie, vir sy gesondheid en vir sy vrou Ohna. 
Isobella Le Roux se gesondheid. Sy was in die     
     hospitaal. 
Wessel van Tonder vir herstel  na operasie. 
  Innige meegevoel met Marcheta Fourie en    
     gesin met die heengaan van haar man, Dirk. 
  Innige meegevoel met Elzahn du Bois en gesin met   
     die heengaan van haar ma, Annette. 
 

 

 

 

 

 NUUS VANUIT DIE OMGEWING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POTJIEKOSKOMPETISIE - ACVV HUIS JAN SWART 
Huis Jan Swart se gewilde potjiekoskompetisie vind in 

Februarie plaas. Dit is die elfde jaar wat dié kompetisie 
aangebied word en beloof weer smullekker kos, goeie 

geselskap en lewendige vermaak. 
 

Huis Jan Swart is ’n nie-winsgewende organisasie en bied dié 
kompetisie aan om geld in te samel. 

 
Datum: Saterdag 29 Februarie 

Tyd :12:00 tot 17:00 
Koste: R60 vir ’n potjieporsie, rys en malvapoeding met vla. 

 
Verkope begin reeds Maandag 10 Februarie. Die groot 

verskeidenheid potte sluit in afval, skaapvleis, hoender- en 
seekos. 

 
Bring jou kampstoel en kom kuier die middag saam met ons. 
Daar sal lewendige musiek wees om die gees aan te moedig. 

 
Belangstellendes en dié wat wil deelneem, kan Henriette 

kontak by (021) 854-3763 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOP – SLEUTEL TOT DIE LEWE 

 
Foto: icon0.com - Pexels 

AANHALING: 
Hope is the thing with feathers 
That perches in the soul, 
And sings the tune without the words, 
And never stops at all. 
- Emily Dickinson 
 
1.  LEWE MET HOOP 

Hoop is ’n noodsaaklike bestanddeel van die 
lewe.  As ons hoop het kan ons enigiets hanteer 
wat die lewe ons mee uitdaag.  As ons hoop het 
kan ons die uitdagings aanvat en oorwin.  Dit is 
hoop wat ons in die oggend laat opstaan. 
Definisie:’n begeerte met afwagting of om te 
begeer met die verwagting om te ontvang of om te 
verwag met vertroue. Die lewe met hoop kan ’n 
lewe van afwagting, verwagting en die ‘uitsien na’ 
’n goeie toekoms wees, ten spyte van wat die 
huidige omstandighede is. 

2.  LEWE SONDER HOOP 

Aan die anderkant is die lewe sonder hoop totaal 
anders. Die lewe sonder hoop is hopeloos. 
Definisie van hopeloos: om geen verwagting ten 
goede of vir sukses te koester nie. Wanneer ons 
hoop verloor, verloor ons die krag om te lewe   Ons 
het nie meer die krag om in die oggend op te staan 
nie.  Ons het nie die krag om môre aan te durf 
nie.  Alles word ’n uitdaging en selfs die geringste 
taak verg ’n groot mate van inspanning.   Ons het 
dit al self ervaar.  Ek het al die verwoesting van 
wanhoop, hopeloosheid en depressie gesien.  Ek 
het gesien hoe hoop in hopeloosheid verander, 
hopeloosheid in wanhoop verander, wanhoop in 

depressie verander en depressie in vernietiging 
verander.  Die mediese vereniging voorspel dat 
depressie die oorheersende siekte in die wêreld 
gaan wees.  Nie MIV, kanker of hartsiektes nie, 
maar depressie.  Die wêreld staar ’n epidemie van 
depressie in die gesig en ek glo dit begin wanneer 
hoop verloor word. 

3.  GOD SE BEGEERTE VIR ONS 

God wil hê dat elkeen van ons met hoop in ons harte 
sal lewe.  God stel vars hoop aan elkeen van ons 
beskikbaar.   Wanneer hierdie goddelike hoop vir 
ons ’n realiteit word, kan ons ’n bron van hoop vir 
ander mense word.  Die mense wat met ’n gebrek 
aan hoop worstel moet deur die wat vol hoop is, 
gehelp word. As ons aan die bron van hoop, God, 
gekoppel is kan ons ’n bron van hoop vir die om ons 
word.  Ons kan deelagtig word om hoop in ander 
mense te herstel. 

4. GOD IS ’N GOD VAN HOOP 

Daar is ’n verband tussen geloof en hoop.  Blote 
hoop is net ’n verwagting vir die beste, maar geloof 
aan die ander kant is om te glo dat God ons sal help 
en daarom vertrou ons Hom.                             . 
Romeine 15:13 En mag die God van die hoop julle 
vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, 
dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die 
krag van die Heilige Gees! 

A. GOD IS DIE GOD VAN ALLE HOOP!....... 

Hy is die bron van hoop.  Ons moet aan die bron van 
hoop verbind bly.  Ek glo dat elkeen van ons is 
gebore met ’n mate van God-gegewe hoop.  Maar 
vir daardie hoop om onderhou te word moet ons aan 
die ewige, grenslose bron van hoop – GOD 
HOMSELF, verbind bly! 

B. GOD WIL JOU MET HOOP VUL!   

God wil jou nou dadelik met hoop, blydskap en 
vrede kom vul,  Dit is amper asof dit presies is wat 
ons nodig het: hoop, vreugde en vrede.   Laat Hom 
toe om jou nou dadelik te vul.  Die glas moet nie 
‘half-vol’ of ‘half-leeg’ wees nie – dit moet bestendig 
vol bly!  God het ’n eindelose voorraad hoop wat ek 
en jy by moet inskakel. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. DIT GEBEUR TERWYL ONS OP HOM................ 
VERTROU! 
Romeine 15:13 ‘En mag die God van die hoop julle 
vervul met alle blydskap en vrede deur die 
geloof,….’ 
Wanneer ons ophou om God te vertrou en ons begin 
om te twyfel en bevraagteken, begin hopeloosheid 
om ons harte en gedagtes binne te dring.   Dus die 
sleutel om met die bron van hoop (God) in 
verbinding te bly, is om aan te hou om Hom te 
vertrou.  Jy mag sê: ‘Maar jy weet nie waarmee ek 
geteister word nie!' en jy is reg, maar God weet en 
terwyl jy Hom vertrou kan jy begin verwag dat Hy jou 
weer met hoop sal vul.  Ek wil jou graag aanmoedig 
om te begin om God weer van nuuts af te vertrou! 

 

5.  WEES ’N BRON VAN HOOP VIR ANDER! 

As ek en jy ‘vol van hoop’ kan wees dan kan ons ’n 
bron van hoop vir ander wees. Jy kan net gee dit wat 
jy besit. As jy hoop het – gee dit vir ander.   Hierdie 
oorvloed van hoop kan ander mense se lewens raak 
en hulle by ‘n plek van herstel en hoop bring.  Ons 
moet seker maak dat hoop lewendig en gesond 
binne ons eie harte is.  Elkeen van ons is geroep om 
’n persoon van hoop te wees wat hoop na almal om 
ons bring.   
 
Hoe? 
A. MOEDIG MEKAAR AAN. 
B. WEES GOEDHARTIG. 
C. WEES AANPASBAAR! 
D. DRA MEKAAR SE LASTE. 
E. WEES GEDULDIG. 
F. BID VIR MEKAAR. 
 

6.  LIG IN DONKERTE 

Wanneer ons ’n bron van hoop word en ’n volk van 
hoop vir ander word, penetreer lig die donkerte en 
bring hoop. 

 
Jesaja 58:10 ‘en jou siel laat uitgaan na die 
hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal 
jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid 
wees soos die middag.’ 

O R R E L K O N S E R T  

Minne Veldman, bekende orrelis 
van Nederland hou Vrydag, 21 

Februarie,  
om 19:30  

’n orrelkonsert  
in NG Gemeente Brackenfell se 

kerkgebou, Kerkstraat, Brackenfell. 
Koste: 

Volwassenes:  R80 

Pensioenarisse en kinders bo 12jr: 
R50 

Kinders onder 12: Gratis 
 

Maar dit is baie meer as net dit.  Wanneer ons ’n 
bron van hoop vir ander word, begin ons eie 
donkerte om te verdwyn.  Met ander woorde, ons 
sal hoop binne ons hê wanneer ons begin om vir 
ander hoop te gee..................................................... 
1 Johannes 2:8 ‘En tog skryf ek aan julle ‘n nuwe 
gebod wat waar is in Hom en in julle, want die 
duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn 
alreeds.’ 
 
Deur:Andrew W Roebert........................................ 
Hierdie notas mag met ander gedeel word. 

Bron: https://bit.ly/2v9LkYd 
 

Foto: Rakicevic Nenad - Pexels 
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2 tot 8 Februarie 

Vierde week ná Epifanie 
Inligting uit  

 
Leesrooster vir Lidmate – gebaseer op die kerkjaar (verkort) 

 
 Rus in Psalm 15 

 Lees die week se Fokusteks: 1 Korintiërs 1:18-31 

 Ander tekste: Miga 6:1-8; Matteus 5:1-12 

 

1 Korintiërs 1:18-31: Ná Paulus se aanvanklike begroeting (1:1-9) en sy vermaning dat die gemeente in Korinte 
eensgesind moet wees (1:10-17), skryf hy dat die “woord van die kruis” onsin is vir dié wat verlore gaan, maar 
dat dit vir gelowiges die “krag van God” is (1:18). Die feit dat Paulus die leer wat hy verkondig, die “woord van 
die kruis” noem, wys dat Christus se kruisdood vir hom die kern van die evangelie is. Paulus se teologie is ’n 
teologie van die kruis (theologia crucis), wat begin by en voortdurend terugkeer na Christus se vernedering, 
marteling en dood op Golgota ter wille van ons. 
 

 Ons omhels die goeie nuus van die gekruisigde Christus: Die goeie nuus van Christus se kruisdood is 

volgens Paulus onsin vir die wêreld, vir wie die dood op swakheid, teleurstelling en mislukking dui. Paulus 

haal Jesaja 29:14 aan, waarvolgens God as’t ware menslike wysheid sal laat verdwyn en tot niet sal laat 

gaan (v19b). Paulus betwis die legitimiteit van die sogenaamde “wysgeer” en die “skrifgeleerde” en die “slim 

woordvoerder”. Het God nie keer op keer die wysheid van die wêreld “tot onsin” gemaak nie (v20)? 

 Ons vier die Godsverskyning aan die voet van Christus se kruis: Epifanie laat God se lig oor Christus 

se kruis op ons val. God wil dat die mens gered word deur wat vir die wêreld onsin is (v21), naamlik “Christus 

wat gekruisig is” (v23). Vir die Jode is die kruis ’n aanstoot, vir die Grieke is dit pure gekheid (v22-23), maar 

vir diegene wat deur God geroep is, is die gekruisigde Christus die “krag van God en die wysheid van God” 

(v24) 

 Ons luister intens na God se Woord: Vir Paulus is die sogenaamde onsin van God groter wysheid as die 

wysheid van mense, en die sogenaamde swakheid van God groter krag as die krag van mense (v25). 

 Ons lees die Bybel as ‘n geestelike boodskap: ’n Geestelike lees van die Bybel (Lectio Divina) is ’n 

geloofsgewoonte wat ons toerus om fyner na God te luister en die boodskap toe te eien. 

 Ons streef na die wysheid en krag van God: Lees Miga 6:1-6 saam met 1 Korintiërs 1:18-31. Hoor God 

se aanklag teen sy verbondsvolk (v1-5), asook die vraag in vers 6. Net so staan ons met leë hande voor 

God. Paulus herinner ons in vers 29 daaraan dat geen mens iets het om op te roem nie. Dié wat wil roem, 

moet in die Here roem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIR VOLGENDE WEEK 
9 tot 15 Februarie 

 
Rus sag in Psalm 112:1-9 (10) 

Fokusteks: 1 Korintiërs 2:1-12 (13-16) 
Ander tekste: Jesaja 58:1-9a (9-12) 

Matteus 5: 13-20 
 



  

ADVERTENSIES 
 
                                                                                                             

 

Lémari Fourie 0826929086 


