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Jy is God se meesterstuk. ‘n Unieke kunswerk! 
 
My matriekseun is besig met dié 
kunswerk. Hy teken sy oumagrootjie,  
die tema is Emosie.   
“Mamma, sien mamma die prentjie?” 
vra hy. Ek kyk na die A1 papier. Hy het 
so pas met die tekening begin en 
werk aan die voorkop. Daar is ‘n paar 
strepe en ’n stukkie wat effens 
ingekleur is links bo op die A1 papier. 
Die wit A1 lê verder skoon. Hy sê dit 
is die voorkop, maar ek sien dit 
eerlikwaar nie. Hy gebruik ‘n foto as 
inspirasie, ek kyk daarna en probeer 
dit soos ‘n legkaart-stukkie inpas en 
besluit later dit is beter om eerder te 
wag tot hy klaar is. 
Hy sit vir dae vir ure agter die 
kunswerk. Hy werk tot laat in die 
aande, staan vroeg op en deurnag 
om dié projek betyds klaar te kry.  
Die papier kry lewe onder sy hand en 
stadig maar seker val al die stukkies 
mooi inmekaar. (Foto).  
Die tekening is nog nie klaar nie, die 
hare is ‘n uitdaging en hy moet nog 

besluit of hy die agtergrond wit gaan hou of pikswart gaan maak... 
 
Die idee dat hy weet wat hy doen, maar ek nie die prentjie kan sien nie (al is dit duidelik 
op papier), het my aan die volgende laat dink.  
Die Here is besig met ‘n unieke kunswerk in elkeen van ons se lewe. Dit maak dalk nie nou 
vir jou sin nie, alles val nie dadelik in plek nie, dit lyk dalk vreemd en krom en daar is 
verskeie hindernisse in jou pad, maar die Here sien die finale kunswerk. Hy weet hoe sy 
meesterstuk (jou lewe) gaan lyk, watse kleure Hy gaan gebruik om die mooi uit te lig.  
Wees geduldig. God is in beheer. 
 

Riata Nel 

KNIEWERK 

VOORBIDDING VIR: 
 Voorbidding vir ds. Petrie vir sy boodskap. 

 Ons bid ook vir: Mense wat siek is. Siekes in die hospitaal. Mense wat wag vir 

mediese uitslae en ook die wat moet gaan vir mediese toetse. Ons bid ook vir die 

wat weet wat hul mediese uitslae is. Ons bid vir gesondheid en genesing. 

 

Kunswerk: Rigard Nel 



  

 

                           

 

 

 

 

 WAT GEBEUR WAAR 
SATERDAG 07 MAART  

AMOS MARK: Vars groente en vrugte te koop in Strand, op die sypaadjie onder  
Spur/Kwikspar in Beach-Road  
 

WOENSDAG 11 MAART 
Die Ruimte Sentrum in Millsstraat 96 verkoop weer weekliks heerlike druiwe, vars afgelewer vanaf De Doorns, 
vanaf Woensdag 11 Maart 2020. Koste:  R75 vir 3,5 kg. Plaas asseblief u bestelling teen Maandae vir afhaal op 
Woensdae. Skakel Delmari/Gerda by 021 -854 8234. 

 
SONDAG 15 MAART 
 

 
 

 BERG 80 VERJAARSDAE 
  

MAART 2020 
 

Ouderdom op lys is huidige ouderdom 
tensy verjaarsdag al verby is. 



WOENSDAG 18 MAART       ATERDAG 28 MAART  
Hierdie kursus is vir lidmate, skoolpersoneel 
asook besighede: 
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29 Mrt – 4 Apr 
 

Brasilië:  Dank die Here vir die 
seëninge wat ons verlede jaar 

ontvang het.  Bid vir ons 
Vrywilligers-program en 

Bybelakademie-projek vir 
langafstand onderrig.  Bid vir die 

suksesvolle reëlings van die eerste 
Jeugbybelkonferensie in 2021.  Bid 
ook vir die Brasiliaanse Gebaretaal 

Bybel. 
 

Peru:  Bid vir die Quechu Apurímac 
en Matsigenka vertalingsprojekte.  

Bid dat God die Brood van die Lewe-
projek sal seën wat arm kinders 

beide fisies en geestelik voed.  Bid 
ook dat ons missie, om lewens deur 

Bybelse waardes te verander, 
suksesvol sal wees. 

 
 



Eerste Sondag in Lydenstyd  
01-07 Maart 2020 

Lees gerus hierdie week: Matt 4:1-11; Genesis 2:15-17; 3:1-7; Psalm 32; Romeine 5:12-19. 
Die gedeelte in Matteus handel oor die versoeking wat Jesus in die woestyn weerstaan het. Dit staan in kontras 
met die Genesisteks wat die verhaal vertel van die eerste mense wat geswig het voor die versoeking wat aan 
hulle gestel is. Die psalm is 'n belydenis van skuld en 'n dankbare aanvaarding van God se vergiffenis. In die 
teks in Romeine word die oortreding van die eerste mense en die gevolge daarvan gestel teenoor die 
gehoorsaamheid van Christus en die vryspraak wat daaruit voortvloei.  (Uit: Preekstudies en Liturgiese 
voorstelle 2011) 
 

Tweede Sondag in Lydenstyd  
08-14 Maart 2020 

Lees gerus hierdie week: Gen 12:1-4a; Ps 121; Matt 17:1-9; Rom 4:1-5, 13-17; Joh 3:1-17 
Die fokusteks is die gedeelte in Matteus. Dit handel oor Jesus se verheerliking op die berg waar Hy weer eens, 
soos met sy doop, deur God aangewys is as sy geliefde Seun. Die Genesisteks handel oor die roeping van 
Abraham om tot seën vir al die volke op aarde te wees. Die Psalm is 'n pelgrimslied waarin die gelowige 
pelgrim verseker word van God se bystand en beskerming op die reispad. Die teks uit Romeine sluit aan by 
die verhaal van Abraham en beskryf hom as die vader van almal wat glo soos hy geglo het. Die teks uit die 
Johannes evangelie vertel die verhaal van Nikodemus wat Jesus in die nag kom besoek het. Op soortgelyke 
wyse as in die fokusteks word Jesus beskryf as die enigste Seun van God. Wenk: Lees 'n gedeelte 'n paar 
keer deur en vra dan: Wat staan vir my uit? Dink en bid dan verder daaroor. Dit kan nog meer sinvol wees om 
dit saam met ander te doen! 
 

Derde Sondag in Lydenstyd 
15-21 Maart 2020 

Lees gerus hierdie week: Joh 4:5-42; Eks 17:1-7; Ps 95; Romeine 5:1-11 
Die fokusteks handel oor Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou oor die water wat ewige lewe gee. Die 
Eksodusteks vertel die verhaal van die water uit die rots by Massa/Meriba tydens die woestynreis van die 
Israeliete. Die insident by Massa/Meriba kom weer aan die orde in die psalm, in die geval met spesifieke 
verwysing na die opstandigheid van die Israeliete. Die teks uit Romeine handel oor die vyandskap tussen God 
en mens wat deur Jesus se versoeningsdood uit die weg geruim is. 

 
Vierde Sondag in Lydenstyd 

22-28 Maart 2020 
Lees gerus hierdie week: Joh 9:1-41; 1 Sam 16:1-3; Ps 23; Efes 5:8-14 

Let op na die gebruik van die beeld van die herder. In Johannes praat Jesus van Homself as die goeie herder 
wat na sy skape (volgelinge) omsien en selfs sy lewe vir hulle aflê. In die psalm is dit God wat as die herder  
beskryf word wat sy kudde liefdevol versorg en beskerm. 
 

Vyfde Sondag in Lydenstyd 
29 Maart – 4 April 2020 

Lees gerus hierdie week: Joh 11:1-45; Eseg 37:1-14; Ps 130; Rom 8:6-11 
In die fokusteks wat handel oor die opwekking van Lasarus uit die dood, verwys Jesus na Homself as die 
opstanding en die lewe. Ook die Esegiëlteks handel oor lewe uit die dood aan die hand van die visioen van 
beendere wat tot lewe gewek word. Die psalm is die lied van gelowiges wat ten spyte van moeilike 
omstandighede steeds hulle vertroue op die Here stel. Die teks uit Romeine fokus op die verskil tussen ’n lewe 
wat deur die sondige natuur beheers word, en ’n lewe wat deur die Gees van God beheers word. Ook in dié 
gedeelte is daar sprake van die sterflike liggaam wat lewend gemaak word deur die werking van die Gees. 
 
Bron: NGKPlumstead/Seisoene van die Kerkjaar  



Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) 
 
 
 

 
 


