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09 Mei 2021 
 

Teks: Lukas 14: 25-33 

Bereken die insetkoste 

“Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die 
koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? —29sodat 
as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, 

almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot 30en sê: 
Hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie.” Lukas 14:28-30 
 
Met die planttyd weer op hande is almal deeglik bewus van die 
geweldige insetkoste om ‘n oes op die land te probeer kry. Miljoene 
rande word ingesit in die hoop dat daar wel ‘n oes aan die einde van 
die jaar sal wees. Dit behels groot risiko en harde werk en baie 
geloof.  Op ‘n soortgelyke wyse praat ons teks vanoggend oor die 
insetkoste van die evangelie. Wat kos jou navolging van Christus?  

In ons teks vanoggend hoor ons harde woorde van Jesus hieroor. 
Ernstige vermanings oor wat dit verg om sy dissipel te wees. Ons 
moet vanoggend opnuut oorweeg of ons bereid is om dit te verdra. 
Want ons moet versigtig wees vir goedkoop godsdiens, goedkoop 
genade, waar daar geen selfverloëning is nie, geen wegdraai van die 
wêreld nie, geen opgee van vleeslike vermaak nie – waar ons net 
dieselfde as die wêreld is; waar ons godsdiens ons niks kos nie, en op 
die ou end ons in die steek laat, soos die man wat nie sy toring kon 
klaar bou nie of die koning wat nie kon oorwin nie. As jy geloof wil 
hê wat sal verduur, wat sal oorwin, moet jy koste daaraan bestee. 

Wat is dan die koste? Hoeveel gaan dit jou kos om Christus te volg? 
Vanoggend maak ons die berekening en hoor weer opnuut dat 
navolging van Christus ’n duur saak is, maar kos wat dit wil, dit is 
die onkoste werd.  



VOORBIDDING  
 
Siekes: Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of 
tuis aansterk ná operasies of behandeling: - 
 
Verjaarsdae: Ian Truter (09/05), Anelda Engelbrecht (10/05), 
Annemari van der Merwe (15/05).  
  
Deuroffer: Plaaslike eiendomme 
 
Hemelvaartdag: Donderdag 13 Mei vier ons die hemelvaart van 
Christus. Besonderhede oor ’n erediens / biduur op die dag sal nog 
gekommunikeer word.  
 
Pinkster: Weens die planttyd het ons reeds verlede jaar besluit om 
ons Pinksterbidure die jaar met ’n week uit te skuif. Dit sal van die 
23ste tot die 27ste Mei wees om 18:30 en daar sal natuurlik soos 
altyd heerlike sop en brood na die tyd wees.  
 

GEMEENTEBEDIENING 
 

Kategese: Baie welkom aan al die kinders wat terug is na die 
skoolvakansie.  
 
Jongwerkendes Bybelstudie: Hervat weer na die planttyd.  
 
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 
 
Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog 
sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus 
uit ons ellende verlos is? 
 
Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop 
het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met 
ons hele lewe bewys (a) dat ons God dankbaar is vir sy weldade en 
Hy deur ons geprys (b) word: Verder, sodat ons vir onsself uit die 
vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. (c), en ons deur ons 
godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen (d). (a) Rom 



6:13; 12:1, 2; 1 Pet 2:5, 9; 1 Kor 6:20. (b) Matt 5:16; 1 Pet 2:12. (c) 2 Pet 1:10; 
Matt 7:17 Gal 5:6, 22. (d) 1 Pet 3:1, 2; Rom 14:19. 
 
Vraag: Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, 
ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? 
 
Antwoord: Nee, glad nie. Want die Skrif sê dat geen onkuise, 
afgodedienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower 
en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie (a). (a) 1 Kor 6:9, 10; Ef 
5:5, 6;1 Joh 3:14. 
 

 
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: - 
 
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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