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Teks: Numeri 22 

    “Maar” 

Bileam is nou regtig ’n vreemde figuur in die Bybel. Hy was ’n man 
met ’n groot reputasie. Invloedryk. Bekend en beroemd. Hy woon 
buite die Beloofde land, maar hy weet ook van gebed. Hy het die 
Here geken, maar was ook te huur om ’n vloek of seën uit te spreek 
as die betaling reg was. En dan miskien die vreemdste en waarvoor 
hy veral onthou word: sy donkie het gepraat! Die apostel Petrus sê 
vir ons hoekom hierdie donkie gepraat het: om ’n einde te maak aan 
die profeet se waansin.  Op die oog af lyk en klink Bileam soos ’n 
ware profeet van die Here. Hy wil niks doen sonder om eers die Here 
te raadpleeg nie. En dan gee die Here vir hom ’n duidelike antwoord 
(Num. 22:12 ). En ons lees hoe Bileam hierdie antwoord van die 
Here nougeset uitvoer. Hierdie sou een van die treffendste 
profetewoorde gebly het as Bileam net ’n punt daarna geplaas het en 
nie dit opgevolg het met ’n komma en ’n maar nie. As hy maar net 
verder geweier het om ’n rol te speel in hierdie verhaal van die stryd 
tussen God se volk en Sy vyande. Bileam se naam sou sekerlik by 
die geloofshelde in Hebreërs 11 gevoeg kon word as hy maar net 
summier die saak as afgehandel beskou het. Bileam weet immers 
reeds wat hy moet doen, hy het dit duidelik van die Here gehoor en 
duidelik voor die boodskappers bely. Maar dan volg daar ’n maar.  
 
Die moment van die grootste triomf op Jesus se lydensweg lê juis 
ook by so ’n kruispad waar Hy in Getsemane kan sê: “Vader, as dit 
moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans 
nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” Laat ons nie soos 
Bileam ’n komma en ’n maar agter God se Woord sit nie, maar soos 
Christus ’n besliste punt. Waar die Bileam’s van hierdie wêreld ons 
geloof telkens lei na vraagtekens en kommas, sal ons vanoggend 



weer ontdek dat ons nie die musiek van ons eie verlossing kan 
komponeer nie. Om ons eie weg in te slaan sal nie ons siele laat rus 
nie. Alleen maar die sola fide en die solus Christus. Genadiglik is die 
solas van die Reformasie nie die reste van ’n agterhaalde paradigma 
nie. Dit is uitdrukking van ’n onveranderlike assertio. Uit die hand 
van God. Vir elkeen wat die Bybel in die hand neem. Ook in hierdie 
tyd. 

 
VOORBIDDING  

 
Siekes: Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of 
tuis aansterk ná operasies of behandeling: Teubes Mostert. Emden 
Vosser, tannie Lettie Rust.  
 
Sterftes: Ons medelye met oom Gielie Kellerman en familie met die 
afsterwe van tannie Marie. Begrafnis reëlings sal nog deurgegee 
word. Ook met Flip Botes en familie met die afsterwe van sy oudste 
broer en begrafnis wat Maandag voorlê.  
 
Verjaarsdae: Anina Truter – 18/04; Marinda Steyn 21/04; 
Christiaan Hanekom 22/04; Gesie Smit 23/04; Rian Carstens 24/04 
  
Deuroffer: Plaaslike barmhartigheid 
 
Ring: Geestelike leiers byeenkoms vandag om 16:00 te Piketberg 
 
Skole: Skole sluit die 23ste April en open weer die 3de Mei 
 
 

GEMEENTEBEDIENING 
 

Vrouediens: Baie dankie aan al die vroue wat gehelp het met 
voorbereidings vir die Ploegdiens en die besoek van die Sentrum 
Publieke Getuienis Donderdagaand! 



Kategese: Begin weer na die skoolvakansie.  
 
Jongwerkendes Bybelstudie: -  
 
Midweek Bybelstudie: Woensdag 21 April 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 
 
NGB Artikel 3: Ons bely dat hierdie Woord van God nie deur die wil 
van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense 
van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die 
heilige Petrus sê (2 Pet. 1:21). Daarna het God deur sy besondere 
sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (die profete en apostels) 
beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel, en Hy self het 
met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem 
ons sulke geskrifte die heilige en Goddelike Skrif. 2 Pet. 1:21; Ps. 
102:19,. Eks. 17:14 (Deut. 3); Eks. 34:27; Deut. 5:22; Eks. 31:18. 
 

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 
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