
 

EERSTE EREDIENS–(9h00 ) 
(Nagmaal) 
Skriflesing: Lukas 14:1-16 
Teks: Lukas 14:1,7,15 

Sing: Ps. 19:2; Ps. 11:1,4; Ps. 78:1,8;  

Ps. 23:3; Ps. 116.... Ps. 2:6  

DIÉ  TAFEL WAT ’N KRUIS 
WORD 
Daar was één tafel, één ete ter 
sprake, maar by dieselfde tafel het 
mense dit vir Jesus al moeiliker en 
moeiliker probeer maak. Inderdaad n 
tafel wat ‘n kruis sou word... 
 
KATKISASIE– Katkisasie het reeds vir 
die jaar afgesluit  
 
 
 
 
 
 
 
 

TWEEDE  EREDIENS  
(Nabetragting) 

Skriflesing: 2 Kronieke 20:1-17 
Teks: 2 Kronieke 20:11  

Sing: Ps.46:6; Ps. 119:60; Ps. 47:1,4    

ONS WEET NIE WAT ONS 

MOET DOEN NIE  
Die gebed van Josafat laat ons ons oë 
na hierdie Nagmaal op die Here rig.  
Ons wat in baie opsigte ook moet 
erken, dat ons nie altyd weet wat om 
te doen nie.   

Gereformeerde kerk Pretoria(d) 
www.gkpretoria.org.za       OF  
www.gk-pretoria.weebly.com  
Kerkkantoor  Sr. Amanda Tromp  
0123262290 (8h00-13h00 Weeksdae) 
E-pos: kantoor@gkpretoria.org.za Faks:0123265287 
Skriba:Oudl. Andries du Plessis 0123268154 
Koster en attes-skriba: Oudl. Flip Minnaar  
012- 3233194 
Kassier: Oudl. Frik Eloff: 0825790745 
Kerk bankbesonderhede: ABSA- 040340106 
Voorsitter diakonie-Diak Henry Foster 0823772108 
 
 

30 November 2014  

Predikant:                                      
Ds. Petrus Venter                       Diensbeurt vandag Wyke 4 en 5(sluit in susters skinkbeurt) 
012– 3356130                                 Ouderlinge:  Steve Joubert en Frik Eloff                                      
0847042348 (P) 0845119620(C)       Diakens: Johan Wolmarans en Wynand Du Venage  
pjventer@gkpretoria.org.za          Diensbeurt (07/12) (Wyke 6 en 7) 
9 de Laan 880                                  Ouderlinge: Nico v/d Dussen  
Wonderboom-Suid                            Diakens: Alwyn Wolmarans en Reuben Grobler  
 www.gk-pretoria.weebly.com                 
 
                                                                                                                  

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   

http://bit.ly/XmtQM2
http://bit.ly/TettoI
http://bit.ly/12P9mzH


 

DRA MEKAAR SE LASTE EN  
DEEL MEKAAR SE VREUGDES... .  
Br Dries de Ridder word aan die genadetroon 
van die Here opgedra.  Sy liggaamskragte is nie 
baie nie.  Ons dink ook aan br Willie Buys  wie 
se gesondheid hom swaar dae laat beleef.  So 
bly ook ds. Andries Mulder in ons gebede.  
Medegelwoges wat lank reeds met hulle gesond-
heid worstel word nie vergeet nie.  Hier dink ons 
aan br Jurie Malan en susters Cora Kruger, 
Anna Eloff en Rina Aucamp.   

 
KOEKIES  
Die koekies wat ons elke jaar ook met 
groot sorg en liefde vir ons ouer lidmate 
bak is gereed.  Groot dank aan almal wat 
daarmee gehelp, bygedra en afgerond het.  
Ons glo dit word opreg waardeer.  Alle 
lidmate 70 jaar en ouer kan dan hulle pak-
kie koekies tussen die twee eredienste in 
die konsistorie kom afhaal.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLLEKTE 

DAGBOEK 
 
 
 

Vandag: 
1ste diens 
 
2de diens  

Paul Kruger 
Kinderhuis  
 
 
DVB 

Emeritaats- 
fonds   
 
Instand-
houding  

07/12/2014 
1ste diens 
 
2de diens  

DVB 
 
 
 
DVB 

Zambië 
 
Instand-
houding  

DATUM GEBEURTENIS 

10/12 Skole sluit 

16/12 Geloftedag 
(Samekoms by kerk 9h00) 

25/12 Kersdag 
(Erediens 9h00)  



 

SPREUKE 
Vervolg van verlede week  
SPREUKE 3 
Weersin - Moenie afgestoot word deur 
hierdie onderwysing van die HERE nie. Alles 
werk ten goede vir die wat God liefhet. Ons is 
Sy kinders. Daarom leer Christus ons om  Hom 
as onse Vader aan te roep. 
Die derde uitwerking – ons kry meer as 
aardse skatte. 
3:13-15. Artikel van Totius oor Wysheid: 
Wysheid is nodig en verkieslik vir mens se 
lewenswyse. Hy wys ook op 8:10-11. 
Beter as silwer . . . goud – Meer nog as 
silwer is goud. Die woord vir fyn goud gebruik, 
is karuts (vanaf die grondwoord karath), 
waarvan waarskynlik ons woord “karaat” kom. 
Verder brei ons nie hier uit op die betekenisse 
wat mense aan die verskillende waardevolle 
dinge wat genoem word, toeken nie. Hoofsaak 
is dat die besit van wysheid verkieslik is bo al 
die begeerlikste aardse besittings. 
3:16-17. Waar Christus die Wysheid van 
Spreuke is, is hierdie beeld verstaanbaar: Hy 
hou in Sy regterhand die sewe sterre – die 
leraars. So ook Sy hele Kerk op aarde – almal 
wat die geloofswysheid besit.  
Paaie – In wese is die pad van die wysheid `n 
pad van vrede. 
3:18. Lewensboom – Verklaarders sien 
hierdie as `n verwysing na die Boom van die 
Lewe in die Paradys, waarvan die mens deur 
die sonde die gebruik verloor het. Vir hulle 
word hier dus gesê dat wysheid net so lewe-
géwend werk, vir die wat die vrugte daarvan 
geniet. Onsterflikheid is die gevolg van die 
gebruik van hierdie boom. Wysheid in die 
geloof bring die lewe terug, wat in Adam se 
sonde verloor is.  
Aangryp . . . vashou – Die selfde uitstrek om 
die wysheid te gryp word bedoel, as waarvan 
Paulus gepraat het as hy sê dat hy uitreik na 
die volmaaktheid. 
3:19. Die HERE het gegrond – Wysheid 
verwys na die Goddelike krag van die HERE, 
waardeur Hy die skepping gemaak het en 
onderhou. Hiermee kom ons weer by Christus 
as die Wysheid: “sonder Hom het nie een ding 

ontstaan wat ontstaan het nie” (Joh 1:3). 
3:20. Die watervloede – Dit is nie maar net `n 
verwysing na die Sondvloed of die Rooi See 
nie, maar ons word na die skepping terug 
gevoer. Ook word nie net verwys na die 
skeiding van die waters bó en die waters onder 
nie. Die werkwoord wys op iets wat in die 
verlede gebeur het, en dit duur steeds voort: 
Alle waters bo, op  en onder die aarde is 
steeds werkend in God se hand.  
3:21. Bewaar – Hierdie kennis van die 
wysheid van God en Sy skepping en 
onderhouding van alles moet altyd in gedagte 
gehou word. Moenie dat dit waardelose kennis 
by jou word nie, maar hou dit altyd voor oë. 
Beleid en oorleg – By al die vername vrugte 
van wysheid voeg Totius ook bedag-saamheid. 
Saam met hierdie teks wys hy ook op Spr 1:4 – 
skranderheid en kennis; 2:11 – oorleg; 3:21 – 
dat die wysheid van vroue die huis bou; 10:21 
– regverdiges help baie mense reg. 
3:22-25. Siel . . . hals – Geestelik en 
liggaamlik baat die mens wat die wysheid 
najaag. God sal hom op die geloofspad 
bewaar, selfs deur tugtiging heen.  
Slaap – Selfs wanneer mens weerloos is in die 
nag, waak God oor jou (Ps 121). Daarom kon 
Dawid tydens sy vlug voor Absalom selfs sê: 
“Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek 
het wakker geword, want die HERE 
ondersteun my.” Ook in Ps 4:9 word die 
gelowige versugtiging geuiter – “Ek wil in vrede 
gaan lê en meteens aan die slaap raak; want 
U, o HERE, alleen laat my in veiligheid woon.” 
Skielike skrik . . . ondergang van die 
goddelose – In Deut 28:66 het God gepraat 
van die skrik wat Hy sal lê op die wat van Sy 
paaie afwyk: “en jy sal nag en dag skrik en van 
jou lewe nie seker wees nie.” Wie aan die 
wysheid vashou, sal God bewaar teen so `n 
vreesagtigheid.  
Ondergang – Die gevolg van `n goddelose 
lewe word met hierdie woord geteken, wat ook 
beteken “verlatenheid”. Dit is seker die ergste 
van die helse smarte: Christus het uitgeroep 
het toe Hy hierdie verlatenheid deurgegaan 
het. 
Word vervolg  

HIERDIE MAAND/E IN DIE GESKIEDENIS-  
2 Nov. 1804- – Eerste sinode in die Kaap plaasgevind; 3 Nov. 1568– Konvent van Wezel vind plaas; 5 Nov. 1837
– {iet Retiref kom by Dingaan aan; 6 Nov. 1834– Potgieter se lyk deur Paul Kruger uitgedra; 7 Nov. 1497– Vas-
co de Gama land in St Helenabaai; 7 Nov. 1858– Dirk Postma preek vir die eerste keer in ZAR op Buffeldoorns; 
8 Nov. 1920– Dr. A Kuyper oorlede; 8 Nov. 1697- Stellenbosch aangelê;  10 Nov. 1482– Martin Luther gebore; 
10 Nov. 1858– Dirk Postma arriveer in Rustenburg; 12 Nov. 1780- Piet Retief gebore; 15 Nov. 1855– Pretoria 
word aangelê;  17 Nov. 1497– Vasco de Gama ontdek die Kaap; 19 Nov. 1857– Dirk Postma as afgevaardigde na 
ZAR benoem; 25 Nov. 1838– Andries Pretorius as leier van die Voortrekkers gekies   

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



 

04/12– Lemmie van der Linde  
0722641992 

07/12– Alida du Plooy  
0825696009 

06/12– Jan Howard 
0123236422 

07/12– Gerty Venter  
0825398114 

06/12— Louis Kruger  
0842153275 

Mag u ryklik geseënd wees met goeie 
gesondheid, liefde en vreugde die hele 
jaar deur * 80 jaar en ouer  
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BEROEPENUUS EN KERKE NUUS— 30 Nov. 2014  
Beroepe ontvang-  
Dr. Hennie Goede van Vereeniging na Meyerspark  
Beroepe bedank  
Ds. Christiaan Jooste van Wonderboompoort na Phalaborwa 

In die afgelope tyd is daar twee 
van ons emeritus predikante en 
professore oorlede.  Prof. PJ de 
Bruyn en dr. JL Ras is oorlede. 
Beide hulle families en geliefdes 
word die troos van die Heilige 
Gees toegebid.   

Die Suid-Afrikaanse bome het n voortreflike reputasie onder die uitheemse voëlente –  
CJ Langenhoven  

GOD SE WIL EN ONS WIL (vervolg) - deur PR Baas  
In Deuteronomium 30:19,20 praat God met sy volk wat Hy uit Egipte verlos het: ‘Ek neem 
vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek 
het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou 
God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van 
jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 
‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.’ 
Uit die bewoording wat Moses kies blyk selfs dat dit moeite kos om vir die Here te kies en by die 
keuse te bly. In Josua 24:14 en 15 staan: ‘Vrees dan nou die Here en dien Hom in opregtheid 
en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, 
en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle 
vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die 
gode van die Amoriete in wie se land jul woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.’ 
Dat die HERE eers vir Abraham en sy volk gekies het, staan ook hier op die agtergrond. Hy het 
daardie volk op ‘n besonder manier gemaak, deur twee keer ‘n onvrugbare vrou (Sara en 
Rebekka) ‘n nageslag te gee. Hy het Abraham al laat weet dat Hy die volk uit Egipte sou gaan 
haal, waar hulle verdruk sou word (Genesis 15:13-16). Sy plan het lankal vasgestaan maar tog 
stel Hy die volk telkens voor die keuse: Julle moet vir my bly kies. 
God gee ons sy liefde en wil elke dag liefde terughê. Hy is soos ‘n man wat elke dag in liefde vir 
sy vrou kies, maar wat dan ook as antwoord liefde van sy vrou terug verwag. God se liefde is 
volmaak- ons liefde is onvolmaak. Sy keuse is blywend van dieselfde gehalte, maar nie ons s’n 
nie. Daarom het ons Hom nodig om by ons keuse te bly. 
God se Woord 
God se Woord kom dus altyd na ons toe met ‘n oproep tot geloof en bekering (Markus 1:15). So 
sal ons dit altyd moet lees, oordink en moet aanhoor. God stel ons telkens voor die keuse: toets 
u lewe; leef vir God; bedink die dinge wat bo is; versamel vir u ‘n skat in die hemel. Dit is hoe 
ons na God se Woord behoort te luister, na die stem van die lewende God. Dan het ons geleer 
hoe groot en grondliggend vir ons heil God se keuse vir ons is, en hoe afhanklik ons van Hom is 
vir ons keuse vir Hom. Maar dan moet ons nie minagtend oor ons keuse dink, asof dit nie bel-
angrik is nie. Want dit is God se genadewerk in ons as ons vir Hom kies. Dan raak die Sondag 
se erediens, die huisgodsdiens, die stiltetyd, die Bybelstudies en die katkisasie die werkplek van 
die Heilige Gees deur die Woord. Dan leer ons kies deur sy krag. Word vervolg  


