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Teks: Numeri 20:1-13 

Strome van seën van bowe 

Arme Moses wil mens sê. Hy lei Israel tot by die Beloofde land, 
maar mag self nie in nie. As daar al ooit iemand was wat verdien het 
om Kanaän binne te gaan, was dit tog sekerlik hy. Hy word immers 
getel onder die geloofshelde waarvan ons in Hebreërs 11 lees. Maar 
waarom is die Here dan so hard op hom deur vir hom te sê dat hy die 
beloofde land nie sal ingaan nie? Hierdie insident in Numeri lyk tog 
na een klein foutjie uit ’n goeie loopbaan in diens van die Here vir 
oor die 40 jaar. En boonop is daar versagtende omstandighede. Sy 
suster is nou net oorlede, die volk is in opstand teen hom. Moses pleit 
selfs by die Here: “Laat my asseblief oortrek en die goeie land beleef 
wat oorkant die Jordaan lê...” Maar die Here het hom geantwoord: 
“Dit is nou genoeg! Moet nooit weer met my oor hierdie saak praat 
nie!” Verdien Moses regtig om so behandel te word? Vanoggend 
kyk ons na hierdie vraag, maar hier lê veel meer in die teks as ’n les 
uit Moses se lewe.  

Die Nuwe Testament maak vir ons hierdie teks oop sodat ons vêrder 
as die oppervlakte kan sien en Christus kan omhels. Dit is interessant 
dat Paulus juis hierdie gebeure oproep om die gemeente in Korinte te 
vermaan oor hoe hulle moet voorberei om die Nagmaal te gebruik. 
Hierdie was soos Paulus skryf aan die Korintiërs, geestelike drank 
wat gedrink was uit ’n geestelike rots. Strome van seën van bowe. 
Vanoggend word ons dus aangespoor, te midde van geestelike 
barheid, droogte en doodsheid en met die oog op die Nagmaal wat 
ons saam sal vier Vrydag, om te drink van die lewende water wat uit 
die Rots, Christus vloei. Dit is Christus Jesus self wat belowe “...wie 
van die water drink wat Ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors 
kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom ’n fontein van water 
word wat opborrel tot die ewige lewe.” Hieroor meer vanoggend.  



VOORBIDDING  
 
Siekes: Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of 
tuis aansterk ná operasies of behandeling: Teubes Mostert. 
 
Verjaarsdae: Andries Theron -  01 April; Veels geluk aan Marnus 
en Liezl Engelbrecht met die geboorte van hul seuntjie die 23ste 
Maart. 
  
Deuroffer: Plaas 
 
Eredienste: 2 April: Goeie Vrydag Nagmaaldiens om 09:00; 14 
April Ploegdiens om 07:00 
 
Skole: Skole sluit die 23ste April en open weer die 3de Mei 
 
 

GEMEENTEBEDIENING 
 

Kategese: Begin weer die 11de April.  
 
Jongwerkendes Bybelstudie: Woensdag 31 Maart om 19:00   
 
Midweek Bybelstudie: Woensdag 31 Maart om 09:30  
 
Huisgodsdiens: Daar word elke week ’n beplanning vir 
huisgodsdiens op die WhatsApp groep en webtuiste gedeel.  
 
WhatsApp: Om deel van die gemeente se WhatsApp groep te wees 
kontak asseblief die kerkkantoor.  
 
Teebeurte: Almal wat bereid is om tee te maak en te bedien na die 
diens kan asb. vir Karin Theron kontak (082 578 2294).  
 
Gasvryheid: As jy bereid is om die Koringaar nuusbrief by die deure 
uit te deel voor die diens, kontak asb. vir ds. Nel. 



 
BARMHARTIGHEID 

 
Sopkombuis: 2 dae per week vir voorskoolse kinders in gemeenskap 
vanaf Maart – November. Skenkings is altyd welkom. Kontak gerus 
vir Sandra Kritzinger (079 923 3037) of Georgina Botes (082 616 
2810) 
 
Kosbank: Kospakkies vir behoeftiges in ons gemeenskap. Kontak 
vir Andrea Truter vir enige navrae (082 328 1089) hieroor.  
 
Dagsorg : Die vroeë kinderontwikkeling projek by die POP sentrum.  
Kontak vir Peter Fourie vir navrae (082 862 8686).  
 
ACVV: Die senior burger koringklub fokus op weeklikse 
programme vir senior burgers in ons gemeenskap. Kontak asb. vir 
Lize Steyn (082 263 9434 ) vir navrae.  
 
Nal'ibali: Die gemeenskap leesprojek vir kinders. Kontak vir Lize-
Maré le Roux (061 109 9336) vir navrae.  
 

TAFELGESPREK 
 
Vraag: Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? 
 
Antwoord: Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulleself het, 
maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die 
swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; en die 
wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en 
hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie van 
harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulleself 
(a). (a) 1 Kor 11:28; 10:19-22. 
 
Vraag: Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word wat met 
hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? 
 



Antwoord: Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy 
toorn oor die hele gemeente opgewek (a). Daarom is die Christelike 
kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke 
mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, 
totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. 
(a) 1 Kor 11:20, 34; Jes 1:11; 66:3; Jer 7:21; Ps 50:16. 
 
 

 
NG Kerk Koringberg 

 
Kerkraad:  
Dorp: ouderling Flip Botes (083 633 2662)  & diaken Emden Vosser (083 655 
2414).   
Hooggeleë : ouderling Kobus Dippenaar (082 897 2490) & diaken Marnus 
Engelbrecht (083 659 8327).  
Bergrivier: ouderling Andre Kritzinger (078 255 8245) & diaken Ryno Olivier 
(083 411 0312) 
Klipvlei: ouderling Christoff Truter (083 346 4912) & Barend Brand (076 372 
1010).  
Leraar: Ds. Jaco Nel: Pastorie: 065 576 2986; Epos: 
nelpetrusjacobus@gmail.com.  
 
Kommissie voorsitters: 
Vrouediens: Adèle du Toit (083 954 9524)  
Plaaskommissie: Arnold Brand (083 285 7812) 
 
Personeel:  
Skriba/ kassiere: Lize Steyn: Sel: 082 263 9434; Epos: 
ngkkoringberg@gmail.com 
Koster: Gert de Waal: 078 375 9549 
Kerkkantoor oop Woensdae 13:00 – 17:00 
 
Facebook: www.facebook.com/Koringberg-NG-Kerk 
Webtuiste: koringberg.ng.org.za 

FNB Rek. no. 621 390 582 27 
 

 


