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Eenheid deur Gestuurdheid 

Goeie môre Gemeente 

Ek, saam met ’n klomp van julle, is baie opgewonde om volgende week weer by mekaar te 

kan wees! En ek weet dit gaan nog met baie beperkings wees, maar ek is erg opgewonde 

om weer te kan saam kom en die Here as ’n gemeente te soek, al is daar net 50 van ons! As 

jy dalk nog sou oorweeg om te gaan, bel asb die kerkkantoor so gou as moontlik in volgende 

week, ons gaan ’n lys hê van almal wat kom, en as jy nie op die lys is nie, gaan ons jou 

ongelukkig moet wegwys, so maak seker jy is op as jy wil kom! 

Dan sien ons ook baie uit na ons basaar van Woensdagaand die 16e! Die vorms is al Vrydag 

in, so die wat ekstra baie bestel het soos ek, ons gaan lekker eet!  

/ 

Soos meeste van julle weet, is ons die laaste paar weke besig met ’n reeks oor Eenheid. En 

as ons praat oor eenheid, dan bedoel ons veral die eenheid wat daar tussen gelowiges is, 

wat beteken ons kerk, maar ook ander gelowiges, wat vir baie van ons ons bure is! En ons is 

spesifiek besig met Johannes 17, Jesus se gebed vir sy dissipels, en ’n groot deel van die 

gebed gaan oor die eenheid, die saamwees, die eensgesindheid tussen hulle, wat op 

verskillende maniere of deur verskillende goed sterker word. 

Ons het onder andere gekyk na die eenheid wat daar is in gebed, in heiligword, in die 

Woord, en laasweek het Louis gepraat oor hoe belangrik dit is vir ons as gelowiges om ook 

saam te staan teen die Bose, teen die verskillende maniere wat Satan probeer om ons op te 

breek. Julle onthou die video van die wolwe en die bisons wat dit so goed uitgebeeld het.  

Voor ons vandag verder gaan, kom ons bid saam. 

Gebed 

Kers 

/ 

Eendag lank lank gelede was daar ’n klein dorpie, en sy naam was Groenberg. In Groenberg 

was daar een keer ’n groot vloed, en dit was baie sleg! Baie mense is weggespoel, en die 

dorpsmense het besef dat daar ewe skielik baie weeskinders is, kinders wat nou sonder 

ouers en sonder ’n huis is. So die dorp besluit toe wat hulle nodig het, is ’n kinderhuis.  

Gelukkig het die dorpie vir Oom Pikkie, en Oom Pikkie was sy lewe lank ’n bouer, en hy sê 

die projek lei. 

So die hele dorp spring in, en begin met hulle bouwerk! En daar word voorberei en gegrawe 

en gebou, maar toe kom daar mos Antie Eunice! Antie Eunice is lief daarvoor om te gesels, 

en sy weet van mense bestuur, want sy het al groot spysenierings gedoen in haar lewe! En 

dis nie lank nie, of sy begin vir die mense wat bou vertel presies hoe hulle dit moet doen! 

Dan is daar een wat verkeerd grawe, dan is daar een wat nie die pik reg swaai nie, dan is 



daar een wat die bakstene verkeerd dra, en dis nie lank nie, of almal wat daar werk is suur 

vir haar en sommer vir mekaar ook! 

Op die ou einde gaan vra hulle vir Oom Pikkie om asseblief net vir haar te gaan sê: “Eunice, 

dis dalk maar beter as jy nie by die bouwerk is nie,” want dan sal die dorp weer sy eenheid 

hê! 

Sal die dorp dan weer eenheid hê?  

Gelukkig het oom Pikkie ook bietjie wysheid, en hy sê vir haar: “Maar Eunice, jy is ’n goeie 

chef! Wil jy nie vir ons kos kry nie, want die wat bou, gaan honger raak.” Antie Eunice is net 

te dankbaar, wat sy hou in elk geval nie veel van die bouery nie, so sy stem in en vat ’n paar 

mense om haar te help met die kosmaak. 

Ok, nou is daar weer eenheid in die dorp, of hoe? 

Dis ook nie lank nie, of Eunice begin nog ’n probleem raaksien: Maar wat van die kinders? 

Dis nie asof ons nou net die kinders kan los vir die volgende paar weke tot die gebou reg is 

nie? Die kinders moet opgepas word, getroos word, veilig gehou word en op ’n stadium 

weer begin klasloop ook! So Antie Eunice gaan daar na Oom Pikkie toe en vra vir hom: Kan 

ons nie iets vir die kinders doen nie? Want ek is te besig met die kos! Gelukkig onthou hulle 

toe vir Ouma Lettie. Ouma Lettie het self 10 kinders gehad, en sy was maar altyd ’n skaam 

en teruggetrokke mens omdat hulle maar arm was, maar sy weet hoe om kinders te troos. 

So sy en ’n paar ander mense staan terug van die bou en kosmaak af om na die kinders te 

kyk, en die ander spanne raak nog kleiner. 

En dan gaan dit goed vir die eerste week, maar dan sien Ouma Lettie iets anders raak: Daar 

is ’n klomp van die dorp se beeste wat nou oral rond loop, en dit maak dit vir haar moeilik 

om die kinders op te pas as die beeste heeldag pla. En sy gaan gesels met Oom Pikkie en 

Antie Eunice, want die bietjie beeste wat die dorp oor het na die vloed moet versorg word, 

anders is almal oor ’n paar maande honger. Hulle sit koppe by mekaar, en hulle onthou vir 

kaalvoet Piet wat baie jare saam met sy pa beeste opgepas het. Hulle vra vir Piet, en hy stem 

in hy sal na die beeste kyk.  

Piet het baie mooi na al die beeste gekyk, maar hy het begin besef die beeste gee lekker 

baie melk, maar dit raak net suur as hulle dit nie verkoop nie. Boonop is die dorp se 

voorrade ook amper op. Hy gaan toe na die ander drie toe en vra: Is daar nie iemand wat 

weet hoe om goed te koop en verkoop nie? Dadelik dink hulle aan Karel, wat die dorp se 

kafee besit het voor dit weg gespoel het. Na hulle met hom gesels het, stem hy in en Karel 

die handelaar vat ’n paar mense en gaan na die ander dorpe toe om melk te gaan verkoop 

en sommer goed te koop wat nodig is ook. En Tannie Susna, wat al die jare goed was met 

naaldwerk, besef die kinders het nie wintersklere nie, so sy en ’n paar ander kry wol in die 

hande en hulle begin brei. ’n Ander span begin almal se klere te was. Nog ’n groepie besef 

dat almal saans baie moeg is, so wanneer Groenberg se mense om die vuur sit, dan maak 

hulle bietjie musiek om almal se gemoedere te lig. En dis nie lank nie, of die span wat bou 

word al hoe kleiner... 

So wat het nou geword van die dorp se eenheid? Is dit nou weg? 



/ 

So gebeur dit toe dat Karel goeie geld begin maak, en dis nie lank nie, of hy begin weer ’n 

kafee, sommer uit sy huis uit. En julle weet mos, ’n nuwe besigheid vat baie tyd, en later het 

hy al hoe minder tyd vir melk verkoop of boumateriaal koop. En Susna se klere kom lekker 

aan, en sy besef sy kan goeie geld maak as sy dit aan reisigers verkoop, so nou maak sy 

eerder mooi klere. En dis ook nie lank nie, of Antie Eunice besef sy kan ’n lekker restaurant 

oopmaak, en sy kan ’n goeie wins vir haarself maak. En Piet kyk die storie, en besluit hy gaan 

eerder net na sy eie trop beeste kyk, en hy laat die ander beeste maar net weer rondloop 

soos hulle wil. 

 

Dit het nie lank gevat nie, of almal het ’n goeie besigheid gehad, maar die kinderhuis se bou 

en die kinders se oppas het al hoe moeiliker geraak! Oom Pikkie het gesien wat aan die 

gebeur is, en hy roep al die mense by mekaar, en hy vra vir hulle: “Wat is ons dorp se 

grootste behoefte?” Karel sê hulle kort besigheid, Piet sê meer weivelde vir die beeste, die 

bouers sê meer sement, Antie Eunice sê meer speserye. Oom Pikkie kyk hulle geduldig aan 

en vra weer: “Wat het ons dorp die meeste nodig?” Susna praat oor die wol wat te min is, 

die klere wassers kort nog seep, en die musikante kla oor hulle instrumente wat te oud is. ’n 

Derde keer vra Oom Pikkie vir die dorp: “Wat het ons dorp die meeste nodig?” Stadig maar 

seker onthou hulle die antwoord, presies dieselfde antwoord as ’n paar maande terug: “Ons 

dorp kort ’n kinderhuis! Ons moet vir ons weeskinders sorg!” 

/ 

So ’n paar weke later is daar toe ’n reisiger wat by die dorp inkom, en nuuskierig is oor wat 

mense in so ’n klein dorpie doen. Die eerste persoon wat hy raakloop, is Piet wat agter ’n 

trop beeste aanloop. En verbeel jou hy vra vir Piet: “Waarmee is jy besig?” en Piet antwoord 

hom: “Ek sorg vir weeskinders.” Hy vrons, en wonder wat hierdie ou bedoel? 

En daarna stap hy na Karel wat koop en verkoop en hy vra: “Wat maak jy?” en Karel 

antwoord hom: “Ek sorg vir weeskinders.” En so stap die reisiger aan. Na die musikante, of 

Susna wat brei, of Antie Eunice by haar kook span, of Oom Pikkie by die bouers, en almal se 

antwoord is: “Ons sorg vir weeskinders”. Groenberg sorg vir weeskinders... 

// 

 “Net soos die liggaam ’n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle 

baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggam van Christus. Omdat ons almal een 

liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf 

of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid 

nie, maar uit baie. As die voet sou sê: “Omdat ek nie ’n hand is nie, is ek nie deel vandie 

liggaam nie:, hou hy om die rede tog nie op om deel vandie liggaam te wees nie. En as die 

oor sou sê: “Omdat ek nie ’n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” hou hy om dié 

rede eweneens nie op om deel van die ligaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe 

sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die 

lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê. As almal saam 



een lid was, hoe sou daar ’n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een 

liggaam.” 

“Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie.” Die kop kan weer nie vir die 

voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” 

 

“God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, 

sodat daar nie verdeeldheid in die ligaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir 

mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam 

bly.” 

“Julle is die liggam van Christus, en afsonderlik is elkeen ’n lid vaarvan.” 

[1 Korintiërs 12:12-21, 24b-27] 

Mag God ons Vader se genade, Jesus se liefde, en die Heilige Gees se leiding saam met jou 

wees! 

Vrae: 

1. Wat beteken dit om eenheid te vind in ’n gedeelde roeping of doel? 

2. Wat is De Doorns se “vloede” wat die laaste paar jaar ons vallei getref het? 

3. Wie of wat is die “weeskinders” wat ons aandag kort? 

Iemand in die gesin kan afsluit met ’n gebed 


