
 

EERSTE EREDIENS–(9h00 ) 
Skriflesing: Lukas 22:39-46 
Teks: Lukas 22:41 
Sing: Ps. 91:1,3; Ps. 142:1,4,5; Ps. 27:4; 
Ps. 71:1,8,9  

SO VÊR SOOS ’N MENS MET ’N 
KLIP KAN GOOI 
Die oumense sou gesê het, Jesus stap 
nog so ’n hanetree vêrder, die Bybel sê, 
Hy stap die ent vêrder as wat ’n mens met 
’n klip kan gooi.   
 Ons weet dit is mos maar so 
40/50 m dan het ek ’n klip goed kon gooi. 
Kom ons dink in terme van 40m.   
 Wat lê in daardie 40m.  Meer as 
wat ons dalk besef. Vandag kan ons selfs 
Pinkster daar inmeet...  

 
 
 
KATKISASIE– Katkisasie gaan voort  
Katkisasie lesse vir Laerskool op internet 

beskikbaar by http://bit.ly/JQjBz4 

TWEEDE  EREDIENS (ná katkisasie) 
Skriflesing: Romeine 5:12-21 
Nederlandse Geloofsbelydenis: 

Artikel 15 
Teks: Romeine 5:18-19  

Sing: Ps.40:6; Ps. 19:7; Ps. 32:1  
IN SONDE ONTVANG EN  
GEBORE 

Het ons nou enige aansien uit onsself, hoe 
dink ek oor die kindjie wat ek en my vrou in 
die hande kan hou, toe ons kinders gebore 
is.    
 Dit wat oor Adam gesê word, 
moet nou by elke geboorte, oor  elke ge-
bore babatjie besef word, erken word, bely 
word.   
 In ongeregtigheid is ek gebore, 
die verdorwenheid is radikaal, die Latyn 
praat van radix, dit dek die volle radius van 
die lewe, die Franse taal verwys na die 
racine (wortel), dit raak die diepste wortel 
van menswees. 
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Preke vanuit verskillende Bybelboeke kan elektronies afgelaai word by http://bit.ly/XmtQM2 

Eredienste in klank kan geluister word http://bit.ly/TettoI  
Ds. Petrus is betrokke by ‘n Psalm projek, om soveel as moontlik preke oor die Psalms uit te gee.  
Bekend as Bruilofsliedere vir die Messias.  Die preke oor die Psalms wat reeds beskikbaar is, kan 
gelees word by http://bit.ly/12P9mzH   



 

DRA MEKAAR SE LASTE EN  
DEEL MEKAAR SE VREUGDES... .  
Br Dries de Ridder bly in ons gebede in sy 
swaarkry en benoudheid. Hy is weer terug by die 
huis. Onder omstandighede is daar ’n klein ver-
betering maar hy is nog baie swak en kry baie 
swaar.   Ds. Andries Mulder wat swaar dae deur-
gaan bid ons dat die Here hom naby sal wees. 
Ons dink ook aan sr Henta wat hom moet by-
staan. Die operasie wat 22 Mei sou plaasvind is 
onbepaald uitgestel.  Die vertroue is dat dat wel 
dan later gedoen sal kan word.   Sr Cora Kruger 
bly ook in ons gebede na sy in haar hoë oud-
erdom groot terugslae gehad het. Haar lig-
gaamskragte is min. Sr Rina Aucamp bid ons 
die Here se krag en genade toe. Sy gaan baie 
dae deur swaar beproewinge. Ons dink ook 
aan oom Louw en die kinders wat haar so 
getrou moet bystaan. Br. Jurie Malan wie se 
kragte min is en hy baie verswak het vra ons 
dat ons opnuut vir hom sal bid. Sr Anna Eloff 
is nog in Bly-Moedig –kliniek.  Ons dink ook 
aan haar.  Sr Marie du Rand vroeër van ons 
gemeente, nou in Gobabis moet baie drin-
gend haar woonstel in Prestige park verhuur 
kry. n Baie ruim woonstel in ‘n gesogte blok is 
beskikbaar teen R4500 per maand. Belang-
stellendes kan met oudl. Andries du Plessis 
skakel.  

SUSTERS 

Ons vestig u aandag op die volgende  
Susteraksie DV op Saterdag 5 Julie.  Dit 
vind plaas by die lieflike Margaret Roberts 
Herbal teetuin waar daar ook ook ‘n kwe-
kery is en ‘n winkel met die Margaret Rob-
erts produkte. Almal kan daar lekker kuier, 
rondloop, die pragtige tuine besigtig en oor 
‘n koppie tee klets!  Bring ook n geldjie 
saam vir jou tee en dalk bietjie meer as jy 
ietsie ekstra sal wil koop.  Die ingang per 
motor kos R20-00.  Die vertrektyd vanaf 
die kerk is 10h00.   

BESKUITPROJEK 

Steeds rondom ons susters.  Daar is met 
vandag se Krugertjie ’n ekstra blaadjie vir 
die reëlings rondom ons jaarlikse beskuit-
projek. Al die reëlings word hierin 
saamgegee.  Dit sal ‘’n voorreg wees om 
weer aan almal in ons gemeente so ‘’n 
beskuitpakkie te gee. Elke jaar is hierin 
groot werk maar ook besondere liefde in 
die voorbereiding ter sprake...!  Sorg dat as 
u wil help om die blaadjie te bekom.   

OOP GESPREK-  
U word herinner aan ons oop-gesprek DV. 
op Saterdag 21 Junie 2014. Ds. Ronald 
Bain is genooi om by die geleent-heid op te 
tree.  Hy sal met ons praat oor die plek van 
die man in die Kerk.    

KOLLEKTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGBOEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE-KAMP 

Ons wil graag almal se aandag vestig op 
die gemeentekamp wat DV hierdie jaar die 
naweek van 19-21 Sept. gehou sal word.  
Die nodige besonderhede is alles op die 
kennisgewingbord aangebring.  Dit is  
belangrik dat ons vroegtydig die name 
inkry en die nodige bespreking maak.  Die 
plek wat ons die jaar na wil gaan is pragtig 
maar daar is blykbaar beperkte plek.  Ons 
is dankbaar vir br Boere wat weer vir ons 
die reëlings hierrondom in plek kry. Hy kan 
gekontak word by 0834823303 

SUSTERS EN PAUL KRUGER - 
KINDERHUIS 

Ons vra steeds vir onbederfbare produkte 
en blikkieskos vir die kinderhuis. Help aub 
hiermee deur in die karton-houers by kerk 
se ingang van hierdie produkte te plaas. 
Diegene wat getrou hiertoe bydrae word 
bedank. Daar het deur die jaar heelwat 
produkte op die manier hulle weg na die 
kinderhuis gevind.  
Ons vestig ook u aandag op die SMS-

nommer. Tik die woord PKK en SMS dit na 
41092. Met elke SMS maak u ‘n  R25-00 
bydrae.   
Die susters bedank almal vir hulle donasies 
in susters se donasiekas by die teeskink.... 

 

Vandag: 
1ste diens 

 

2de diens  

DVB 

 

 

DVB 

Pro-ecclesia 
beursfonds  
 

Instand-

houding  

15/06/2014 

1ste diens 

 

2de diens  

DVB 

 

 

DVB 

Teologiese 

Studentekas 

 

Instand-

houding  

DATUM GEBEURTENIS 

17/06 
Finans-Advies vergd  

19/06 
Kerkraadsvergd 

21/06 
Oop gesprek–  
Ds. Ronald Bain-  

27/06 
Skole sluit  



 

DIE EVANGELIE: MATTHEüS  
Vervolg van verlede week  
MATTHEüS 17 

17:6 – Dikwels hoor ons in die Woord dat 
mense bevrees was by hemelse verskynings, bv 
Dan 10:6-9 en Openb 1:17. Die heerlikheid 
daarvan moes hulle oorweldig het, want dit was nie 
die tipe vrees wat mense uit gewone bangheid het 
nie. Johannes het soos `n dooie neergeval, Daniël 
se metgesélle het gevlug en hy het bewusteloos 
neergeslaan.  
17:7-8. Soos hier, in Dan 10 en Openb 1, lees ons 
ook in Jes 6:5-7 hoe God die mense wat oorweldig 
was, telkens weer versterk. Deur die oë van al 
hierdie getuies sien ons self hierdie gebeure. Ons 
moet ook oorweldig voel. Hulle versterking moet 
ons versterking wees en hulle oortuiging oor die 
werklikheid van die gebeure moet ons 
oortuiging wees. 
17:9, vir niemand – Eerstens sluit Jesus se 
verbod in dat hulle eers nie vir die ander Dissipels 
van hierdie gebeure moet vertel nie. Dit is, dat 
hulle harte nie verhard word nie. Dit is ook, omdat 
hulle nie dadelik sou aanvaar dat die Ou Verbond 
afgesluit is nie. Hulle kon (tweedens) op hierdie 
stadium moontlik op gewone menslike wyse dalk 
aanstoot neem dat slegs drie van hulle toegelaat 
was om op die berg te wees en hierdie wonder te 
beleef.  
Uit die dode opgestaan -  Derdens, en die 
belangrikste, is dat met Christus se oorwinning oor 
die dood die Dissipels nie meer sou twyfel dat Hy 
God is nie. Luk 9:36 stel dan ook dat daardie 
Dissipels gehoorsaam was aan die swyg-bevel, en 
niks aan die ander meegedeel het “in daardie dae” 
nie – die tyd voor Sy opstanding. 
17:10-13, Johannes die Doper – Die Dissipels 
het, ten spyte van wat Jesus tevore gesê het, 
steeds nog nie verstaan dat Johannes die Doper 
die vervulling was van die profesie oor Elia se 
koms nie (Mal 3:1; 4:5. Dit sou iemand soos Elia 
wees. Geduldig verduidelik die Here weer aan 
hulle. Sien die verklarings oor Johannes die Doper 
by Hfst 11. 
Genesing van die maansiek kind 

17:14-21. In hierdie verse het ons een van die 
bewyse teen die “geloofsgenesers”. Wanneer hulle 
iemand nie kan genees nie, gee hulle die “pasiënt” 

die skuld dat sy geloof te klein is. Jesus beskuldig 
die genesers – die dissipels – dat dit hulle geloof is 
wat te klein is. Hierdeur staan die geloofgenesers 
skuldig deur hulle verdraaing van die Woord, en 
misbruik daarvan vir sensasionalisme. 
17:14-15, maansiek – Een Engelse vertaling 
hiervoor is “lunatic”, want die Latynse woorde vir 
die maan is luna. Dit is dus al `n eeue-oue geloof 
dat die maan `n invloed kan hê op mense. Die man 
se seun was werklik duiwel-besete (v.18). Sien 
hiervoor verder by die verklarings van Mat 8:28-34. 
17:16-17. Die Dissipels het nie weer die geloof aan 
die dag gelê, wat hulle getoon het toe Jesus die 70 
uitgestuur het om te gaan verkondig nie. 
Voortdurend bly die onsekerheid en swak geloof 
maar hinder.  
Hulle word verwyt: Dit is woorde wat ook gerig is 
teen die verdraaide Joodse geloof, wat Moses al 
gebruik het vir die afvalliges in Israel (Deut 32:5): 
“verkeerde en verdraaide geslag.” 
17:18. God die Seun betoon Hom weereens as 
verhewe bo die gevalle engele (die duiwels). Hulle 
is vernielers van mense, terwyl Hy dié Geneser is. 
Die seun het dus nie blote epilepsie gehad, soos 
party verklaarders beweer nie. 
17:19-23, mosterdsaad - `n Klein saad, waaruit 
`n reuse boom kan groei. Met hierdie voorbeeld 
teken Jesus die werklike mag van die geloof. Ook 
hier moet teen gees-drywers gewaarsku word, wat 
geloof bloot as wonders beskou en mense verlei 
om ook so te dink. Die Roomse se verklaring van 
“heilges” is grootliks hierop gerig – mense wat 
sogenaamde wonders sou gedoen het of visioene 
sou gesien het. “Miracles” neem by hulle bygeloof 
`n oorwegende plek in. 
Ons moet weet dat, waar dit nodig is vir die 
bevordering van die Koninkryk, wonders gedoen 
sal kan word. Opmerklik is dat dit eintlik in die 
sendingveld en by geloofvervolging is waar die 
HERE soms besondere wonderlike dinge laat 
gebeur. 
Dit is die HERE, en nie die mense nie, wat 
wondere laat gebeur op gebed. Sy antwoord is 
egter soms ook `n “NEE” ! Die groot wonder, 
waarvoor ons bid, is dat mense uit die ewige dood 
verlos deur die geloof in Christus.  
Word vervolg  

HIERDIE MAAND/E IN DIE GESKIEDENIS-  

 1 Jun. 1773– Wolraad Woltemade verrig  op 65-jarige ouderdom sy heldedaad; 1 Jun. 1940—JFE Celliers 
oorlede; 4 Jun. 1848– Christina Pretorius (egg genl. Andries Pretorius) oorlede; 5 Jun. 1652– Eerste blanke kind 
in SA gebore;  6 Jun. 1898– Jim Fouche vroeëre staatspresident gebore; 8 Jun. 1897– Pres Paul Kruger lê die 
hoeksteen van die paleis van Justisie; 8 Jun. 1926– Emily Hobhouse oorlede; 9 Jun. 1862– Sir Herbert Baker 
(argitek van o.a. Die Uniegebou gebore; 10 Jun. 1855– J Boshof as president van die Vrystaat verkies; 10 Jun. 
1840– Dirk Postma voltooi sy studies en word beroepbaar gestel; 10 Jun. 1872– Genl. JCG Kemp gebore; 10 
Jun. 1927– A.G. Visser onverwags op 51 jarige ouderdom oorlede ; 11 Jun. 1906– NP van Wyk Louw gebore;  12 
Jun. 1932– Mimi Coertse gebore; 15 Jun. 1882– Verlof gegee om Hollands as taal in skole in Kaapkolonie te 
leer;  12 Jun. 2003– Skryfster AM Louw oorlede; 15 Jun. 1915– Genl. CR de Wet aan hoogverraad skuldig 
bevind; 18 Jun. 1970– NP van Wyk Louw oorlede; 20 Jun. 1879– Ds. SJ du Toit stig die Afrikanerbond  

MATTHEUS – AAN DIE HAND VAN TOTIUS– verwerk deur ds. H.T. de Villiers 



 

10/06– Theuns Kruger 
0827833629 

14/06– Tanisha Venter  

0844053309 

11/06– Ruan Raath  

0832948100 

15/06– Marius le Roux  
0825802232 

12/06– Stephanie Keulder  

0716885541 

15/06– Johan Wolmarans  
0829561640 

14/06– Frik Eloff  

0825790745 

15/06– Pieter Wolmarans  
0832800816 

14/06– Louis van Dyk  

0834530969 

Mag u ryklik geseënd wees met goeie 
gesondheid, liefde en vreugde die hele 
jaar deur * 80 jaar en ouer  
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BEROEPENUUS— 8 Junie 2014   
Geen nuus ontvang-  
 

Goliat was vir die Filistyne baie minder werd as Delila  –  CJ Langenhoven  

GELOWIGE NADENKE OOR DIE HEMEL (3) Dr. W.H. Velema  

Die Nuwe Testament 

Ons gee nou aandag aan ŉ aantal tekste uit die Nuwe Testament. Ons sal dit  weereens volledig  

aanhaal. Hierin word gepraat oor die opwekking, of die opstanding, van die liggaam.  

In Johannes 6:40 sê die Here Jesus: “En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen 

wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die 

laaste dag”.In Johannes 5:28 en 29 word ook gepraat van  “uitgaan . . . tot die opstanding van 

die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling”.  

In 2 Korintiërs 4:14 skryf Paulus: “Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons 

ook  deur Jesus  sal opwek en  saam  met  julle voor Hom  salstel”. Ons  hoor dieselfde  in 1  

Korintiërs 6:14: “En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag”.  

Dan is daar die pragtige Romeine 8 vers 11:  “En as die Gees van Hom  wat Jesus uit die dode  

opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christusuit die dode opgewek het, ook julle 

sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon”.  

In 2 Petrus 3:13 lees ons oor die belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde, ’n herinnering  

aan Jesaja 65:17: “Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ŉnuwe aarde, en aan die vorige dinge 

sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie”. 

Die verheerlikte liggaam 

In  Filippense  3:20,  21  praat  Paulus  nadruklik  oor  die  nuwe,  verheerlikte  liggaam:  

“Want  ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus 

Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan 

sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan 

onderwerp” Let veral op die laaste woorde, “wat ons vernederde(ek verstaan hier ‘ons 

vergane’)  liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte 

liggaam”.  

Word vervolg  


