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4 Augustus 2013 
 

OGGENDDIENS: ds Piet 
 

Skriflesing: Kolossense 2: 1 - 3: 4 
Teksverse: Kol 2: 3 - 10 
Tema: Ons het in Christus die volle 
rykdom van kennis en wysheid, moenie 
dat iemand jou van Hom af weglei nie.  
 

Ons leef in „n deurmekaar en verwarrende 
wêreld. Daar is soveel invloede, 
denkrigtings, idees, redenasies en 
stemme wat ons met opset wil verwar. 
Baie goedgelowige christene word ook 
deur hierdie invloede weg van Christus 
getrek op dwaalweë wat hulle geloof 
verarm en uiteindelik beroof.  „n Hele 
kerkverband kan ook met tyd deur 
invloede van binne die kerk verwar word 
en koers verloor. Dit het ook met die 
GKSA gebeur en daarom dat ons „n 
omkeerstrategie nodig het.  
 

Maar „n kerkverband verander net van 
koers as lidmate hulle bekeer en weer die 
geheimenis van God dieper leer ken, 
naamlik Christus, ons Here. Kyk „n bietjie 
vanmore hoe ver het ek en jy dalk al 
weggedwaal en wat dit is wat ons 
ontspoor het. Kom ons stap weer „n bietjie 
nader aan Christus.  
 

Vooraf sang 
Lied 428:1,4,5 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied en votumgebed: Sb 10-1: 
1,2,3,4 (Mel Ps 50-1, 2 de mel); Seën; 

Loflied Sb 1-1: 1,4,5; Geloofsbelydenis 
interaktief uit Sondag 1; Sing nuwe Sb 
“Die Heilige Gees werk” (Mel Lied 188). 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Eks 20. Antwoord op die wet uit 
Sb 1-3: 1,3 (Mel Ps 128-1 ); Gebed. 
 

Woorddiens 
Skriflesing; Sing Sb 15-8: 2, 3; 
Woordverkondiging. 
 

Antwoorddiens 
Antwoord direk na Woordverkondiging 
met Ps 25-1: 2,4,7; Liefdegawes; Gebed; 
Sing Ps 119-1: 20,21,23; Seën; Amen  
Sb 13-3 
 
 

AANDDIENS: ds Piet 
 

Skriflesing: Psalm 1, Markus 1: 35 - 37, 
Markus 6: 30 - 32, Lukas 6: 12 - 13 
Teksverse: Psalm 1: 2 
Tema: Maak tyd om stil te word en na te 
dink oor God, sy Woord en sy optrede in 
en met jou lewe.  
 

Een van die verrykendste ervaringe wat 
ek gedurende my langverlof kon beleef, is 
die tyd wat ek gehad het om stil te kon 
word en net na te dink oor dinge. Tyd om 
te peins of soos die moderne mense sê: te 
mediteer. Om te wonder en te dink oor 
God, sy Woord, sy dade, ons gemeente, 
my lewe, die toekoms. Ek kon in myself 
ook agterkom dat die Here deur hierdie 
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afsondering, nadenke of bepeinsing nuwe 
insigte in my wakker gemaak het.  
 
Hierdie ervaring is nie maar net „n voorreg 
vir „n predikant met langverlof nie, dit is „n 
opdrag van God aan elke gelowige. Ons 
sal in ons besige lewe tyd moet maak om 
ons af te sonder, stil te word en na te dink 
oor alles. Tyd waarin my brein nie net met 
funksionele denke besig is nie, maar met 
insiggewende denke.  
 

Kom ons leer vanaand by die Here oor die 
saak van stil word, afsondering en 
nadenke wat ons nader aan God bring.  
  
Voorafsang 
Sb 2-5: 1,2 (Ps 18-1, 2 de mel, ou wysie) 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied en Votum: Ps 19-2: 5;  Seën;  
Loflied Ps 145-1: 1,2,4,5.    
 

Woorddiens 
Gebed;  Skriflesing;  Sing Ps 1-2: 2; 
Woordverkondiging 
 

Antwoorddiens 
Gebed;  Liefdegawes;  Gebed vir 
Bediening na Buite;  Sing Ps 119-2: 
4,10,18;  Seën;  Amen Sb 13-2. 

 
 

MEELEWING 
● Oom Ab Yssel (wyk 13 - 082 078 4608) 

sukkel om volkome te genees na sy 
gordelroos en wag vir verdere 
ondersoeke met die oog op die 
kankergewas aan sy nier.  

● Tannie Filina Coetsee (wyk 1 - 083 652 
3450) ervaar tans baie swak 
gesondheid.  

● Sam Bezuidenhout (wyk 28 - 082 495 
8473) het geval en sy stuitjie gebreek 

● Deon Truter (wyk 3 - 018 290 6858) 
ondergaan Maandag „n knievervanging 
in Medi-kliniek.  

Ons bid dat die Here spoedig beterskap 
en herstel sal gee. 

 
 

ONS DINK OOK AAN DIE VOLGENDE 
LIDMATE WAT SUKKEL MET SIEKTE 

OF SWAK GESONDHEID 
Br Hennie vd Berg, Sr Sannie Reyneke, 
Sr Filina Coetsee, Sr Marianne Kruger,  
Sr Bettie Ras, Sr Janet vd Walt, Sr Nella 
Swanepoel en Sr Henny Wijnberg. 
 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
vir: 
Anna Smith                082 765 9813 
Marian de Kock        082 950 4358 
Marique Reichel       082 657 4508 
Annatjie Grobler        073 258 7833/ 
                                 018 290 9974 
Marietjie Venter  082 852 6870/ 
    018 290 6266 
of e-pos siekes@oosdoppers.co.za 
  
 

 AFKONDIGINGS 
Die volgende aktiwiteite vind DV 
hierdie week plaas: 
Vandag 
09:30 Gebedsgroep  
10:00 Oggenddiens 
       Kleuterbediening 
       Katkisasie  
          Tee en koffie  
18:00 Aanddiens 
 
Maandag 
17:15 Katkisasie (Gr 9) 
 
Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:15 Gesamentlike Jeugkommissie 
18:30 Bedieningskommissie 
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Woensdag 
16:30 Katkisasie (Gr 10) 
17:15 Katkisasie (Gr 8 en Gr 11) 
19:00 Beginpunt 
 

Vrydag 
Openbare vakansiedag 
 
 

Ds Karel en Susan met verlof 
Na drie maande waartydens ds Karel die 
“gemeentewa” alleen moes trek, verdien 
hy „n ruskansie. Hy en Susan is met verlof 
vanaf 29 Julie tot 14 Augustus. 
  
 

FACEBOOK 
Ons herinner ons gemeente en jeug graag 
dat ons „n “Facebook”-blad het wat julle 
kan besoek.  Gaan loer bietjie by 
https://www.facebook.com/oosdoppers en 
“like” ons bladsy. 
 
 

BOTSWANA UITREIK 
VERVERSINGS 

Ons belydenisklas onderneem elke jaar in 
die Oktobervakansie „n uitreik na 
Botswana. Ons gemeente help hulle om 
hierdie uitreik finansieel moontlik te maak 
deurdat elke katkisasieklas geleentheid 
kry om op „n Sondag verversings te bring 
wat in die voorportaal van die saal 
geplaas word. U kan daarvan neem teen 
„n donasie wat u in die houer op die tafel  
plaas. 
  
Baie dankie aan die Gr 9 ouers wat 
vandag regstaan. Die kategete van die 
klasse moet onthou dat julle en julle 
klassies vandag die verversings bedien en 
lidmate daar ontvang en na die tyd 
opruim. 

 
 

 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV diè week 

verjaar! 
Sondag,  4 Augustus 
Jsr Linde Oelofse       082 565 8215 
 

Maandag, 5 Augustus 
Jbr Johan Els       018 294 4038 
 

Dinsdag, 6 Augustus 
Br Neels Coetzer       082 940 6040 
Jbr Jan-Harm Burger       
Br Johan Coetsee       072 192 0446 
Br Petri Schutte       082 375 3331 
 

Woensdag, 7 Augustus 
Br Stefan Coetzer       079 505 1043 
 

Donderdag, 8 Augustus 
Br Jaco v Rooyen       072 317 8500 
Br Piet Bester       082 337 2143 
Br Ben Steyn       082 900 5208 
 

Vrydag, 9 Augustus 
Sr Mari Steyn       082 850 1706 
Br Gerrit J v Rensburg      082 376 4856 
 

Saterdag, 10 Augustus 
Br Michiel de Kock       082 857 8619 
Sr Henda Joubert       082 466 3695 
Jsr Vanessa v Rooyen      072 185 0829 
 
 

      ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir  
   Barmhartigheid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir  
   SDDS (Kinderhuise). 
•  Gawe volgende Sondag vir die  
   Emeritusfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in  die bussies by deure gesit  
   word. 
•  Diensbeurte: Wyk  27 en 28. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/oosdoppers
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GEMEENTEFOTO’S EN PROFIELE 
Die kommunikasiekommissie wil graag 
fotos en „n profiel van elke gesin kry. Ons 
wil graag vanaf Augustus dit op die groot 
skerm wys voor die eredienste sodat die 
gemeente mekaar beter kan leerken. Daar 
word versoek dat gesinne „n gesinsfoto vir 
die kerkkantoor stuur met „n kort 
bekendstelling van die lede van die gesin. 
Kontak gerus u diaken/ouderling vir hulp 
as u nie die vermoë het om „n foto of 
profiel te stuur nie.  

 
GEMEENTE FOKUSTYD OP 
GEESTELIKE VERNUWING 

 

Van 11 Augustus tot 15 September 
2013 (vyf weke) gaan ons as gemeente `n 
Fokustyd neem om te fokus op die 5 
beginsels wat ons gemeente vir ons 
bediening neergelê het.  Kyk op die 
kleurvolle plakkate wat orals opgesit is, 
om te sien wat die 5 temas is.  
 
Ons gaan op die volgende maniere fokus 
en verdiep: 

● Deur persoonlike bybelstudies deur 

elke lidmaat of gesin 

● Deur bybelstudiegroepe wat 

regdeur die week vergader 

● Deur die eredienste op Sondae wat 

fokus op elkeen van hierdie 

beginsels. 

 
Die Fokustyd Werkboekie met meer as 40 
persoonlike bybelstudies en riglyne vir 
groepbybelstudies is vandag beskikbaar 
in die Skuur. Daar is vir elke belydende 
lidmaat „n boekie en dit is volgens 
wyksverband uitgepak. Indien jy onseker 
is van jou wyk, kyk op die alfabetiese lys 
teen die muur vir jou wyknommer. 
 

Daar is ook reeds ongeveer 20 
verskillende bybelstudiegroepe 
(bestaandes en nuwes) waarby elkeen 
van ons kan aansluit.  Hierdie groepe se 

inligting, saam met `n foto van die 
gasouers, is beskikbaar in die Skuur.  
Ons wil lidmate verseker dat wanneer 
jy by so ‘n groep inskakel jy glad nie 
gedwing gaan word om deel te neem of 
te bid nie. Dit is blote gesprekke van 
gelowiges oor ‘n spesifieke 
Skrifgedeelte onder leiding van lidmate 
wat deur die predikante toegerus word 
om die gesprek te lei. Wees net deel 
van die gesprek en verdiep saam in die 
Woord van die Here. Dit is geweldig 
verrykend. Die groepe gaan een keer per 
week vir die wyk weke vergader op tye 
wat hulle ooreenkom.   
 

Ons wil elke lidmaat aanmoedig om 
deel te neem aan die fokustyd!  Indien 
julle nie by ‘n groep wil inskakel nie, 
werk dan die Werkboekie self by die 
huis deur - dit is die belangrikste.  
 
  

OUDERLINGE-KONFERENSIE 
„n Ouderlinge-konferensie word op 7 
September 2013 by GK Warmbad 
aangebied.  Daar is „n lys in die 
voorportaal van die Skuur waar die 
ouderlinge asb hul name kan opskryf 
indien hulle dit kan bywoon. 

 
KENNISGEWINGBORD 

● Riviertoer 

● Kunsuitstalling in ons gemeente 

 
 

KOMBERSE-PROJEK 2013 
Ons vra weer vir komberse, oud of nuut, 
klein of groot. Al is die winter nog nie so 
koud nie is daar tog nood. Die jeug gaan 
weer komberse uitdeel. Ons vra dat 
skenkings so gou as moontlik by die 
kerkkantoor afgegee word. 
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AMANDELBLOEISELS KUIER SAAM 
Dit is „n voorreg om deel te wees van so „n 
gesellige groep Amandelbloeisels, al die 
kwinkslae en lekker kuier wat uitgeruil 
word. 
Ons was ook bevoorreg om vier 
predikante in ons midde te hê.  So,  julle 
kan sien ons is in goeie herderlike sorg. 
Ds Piet neem die opening waar en lees uit 
2 Kor. 2: 12-17.  Klem word veral gelê op 
vers 14, met die vraag, “Wat versprei ons, 
„n lewende geur of „n doodsgeur?”  ons is 
die wierook wat deur Christus vir God 
gebrand word.  Omdat ons een is met 
Christus voer God ons altyd saam in Sy 
triomftog.  Deur ons versprei Hy die 
kennis van Christus oral soos „n 
aangename geur.  Laat ons dan die 
lewensgeur uitstraal tot eer van God. 
Ina verwelkom almal teenwoordig en stel 
Franciska en haar groepie van die 
Akademie vir Dramakuns aan ons voor en 
hulle vergas ons met pittige voordragte en 
kort toneelspel. 
Ons geniet „n heerlike ontbyt en sluit af in 
„n gesellige atmofeer, tot ons volgende 
byeenkoms. Ons dank gaan an ons drie 
gasvrouens wat ons so trakteer met 
heerlike bederfies. 
“Wat my betref, sê die Here, dit is my 
verbond met die volk.  My Gees wat op 
jou is en my woorde wat Ek in jou mond 
lê, sal nie uit jou mond en uit die mond 
van jou kinders en jou kleinkinders 
verdwyn nie, nie nou nie en nooit nie.” - 
Jes. 59:21. 
 
 

KUNSUITSTALLING IN ONS 
GEMEENTE 

U en u gemeente word hartlik uitgenooi na 
die openingsaand van die kunsuitstalling: 
PSALMS VAN DAWID: 'n koningslied in 
kleur en klank, deur Rineke Visser en die 
PUK-koor. Die openingsaand is  
5 September 2013 by die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-

Oos om 18:30. (Meer besonderhede op 
die Kennisgewingbord) 
 
 

KURATORE RAPPORT AAN DIE 
KERKE – JULIE 2013 

1. STUDENTESAKE 
Daar word indringende aandag gegee aan 
die vordering van studente met hulle 
studies, asook deur pastorale gesprekke 
aandag gegee aan hulle verhouding met 
God en mense, hulle roepingsbesef en 
gesindheid. 
Die kuratore dra saam met die professore 
„n groot verantwoordelikheid om in die 
opleiding oor die eer van Christus en die 
welwese van die kerk te waak. Dit bring in 
sommige gevalle baie sensitiewe en 
moeilike sake op die tafel. Waar nodig 
word studente se studies selfs 
getermineer, weens die feit dat hulle nie 
akademies die mas opkom nie. In ander 
gevalle raak dit die persone se slegte 
gesindheid teenoor hulle studies, swak 
dissipline en ander onaanvaarbare vrugte 
in hulle lewe. Daar word op „n intensiewe 
wyse aandag aan die sake gegee, 
vermaan en geleentheid tot regstelling van 
probleme gegee. By groot uitsondering 
word persone gevra om hulle studies 
vanweë hierdie redes te staak. 
Die kuratore kan egter ook getuig van 
goeie resultate, toewyding en 
roepingsbewustheid by die oorgrote 
meerderheid van die studente. Daarvoor 
dank ons die Here en gee ook erkenning 
aan die studente. 
Die kuratore het weer onder die indruk 
gekom van die professore se persoonlike 
betrokkenheid by studente rakende 
bogenoemde en ander sake. Met empatie 
en erns word gepoog dat daar verbetering 
kom waar studente nie tydens hulle 
studietydperk na wense optree nie. 
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2. MOONTLIKE BEROEPING VAN      
   PROFESSOR IN MISSIOLOGIE 
Op 19 Februarie 2013 het die Kuratore 
prof Derrick Mashau losmaking as 
professor aan die Teologiese Skool 
Potchefstroom toegestaan.  Dit was die 
eerste keer in baie jare dat ŉ professor 
van die Teologiese Skool weggaan, omdat 
hy ŉ beroep aanvaar het.  Die Senaat het 
daarvan kennisgeneem dat prof Mashau 
ook ŉ benoeming binne Teologie aan 
UNISA aanvaar het. 
Prof Mashau was 10 jaar professor in 
Missiologie en het ŉ beroep na 
Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn 
aanvaar met die besondere opdrag om ŉ 
kerk te vergader in die Sunnyside-gebied, 
City Life Community Church.  Die 
erediens is deur dr Etienne Schalekamp 
gelei en die Akte van Losmaking is deur 
Kurator dr Deon Lartz voorgelees. 
Die kuratore het besluit dat daar weer „n 
professor vir missiologie beroep sal word. 
  
3. DANKBAAR OOR ONDERSTEUNING  
    UIT KERKE 
Daar is groot dankbaarheid vir goeie 
bydraes uit gemeentes vir die beursfonds 
vir teologiese studente. Kollektes het „n 
verbeterde opbrengs die afgelope jare. 
Die kuratore se toesegging van beurse 
word streng hanteer, sodat die beurse vir 
die regte doelwitte gebruik word. Uit die 
hulpfonds vir teologiese studente word 
hulp verleen, soos fondse en middele 
beskikbaar is uit die voedselbank. 
 
 

BEROEPE NUUS 
 BEROEPE ONTVANG 

·           Ds JH Grobler van Louis 
Trichardt na Bloemfontein-
Suidheuwels. 
·           Ds AB van der Walt van 
Lichtenburg na Koster. 

 
 

PROJEKTE 
 

 
Wat gebeur by die Kersmarkkomitee? 
 
Ons kersmarkkomitee is al volstoom 
besig, al voel die Kersmark nog so ver!  
Die keuring van die uitstallers is agter die 
rug, en ons is reeds so opgewonde oor 
die verskeidenheid uitstallers en nuwe 
uitstallers wat hulle talente en gawes so 
met ons kom deel. Die versieringskomitee 
het ook al koppe bymekaar gesit om vir 
die kersmark 'n nuwe baadjie aan te trek 
en kan met opgewonde harte sê, julle 
beter dit nie misloop nie! Borge en 
bemarking bly maar altyd kardinaal in so 
groot projek - so as jy belangstel om jou 
gawes in te span vir so goeie doel kan jy 
gerus enige kersmarkkomiteelid nader! 
Hou die kersmark se webtuiste en 
Facebook blad dop vir al die nuwe nuus!  
Kersmark groete 
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                                SUSTERS 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag bedien onder die leiding van Sr Heleen Coetzee van wyk 5, Sr Lina 
Bezuidenhout wyk 28 en Sr Ansa Coetsee van Wyk 30 en al die susters van hierdie drie 
wyke in die Skuur. Baie dankie vir elke suster wat kom help met die skink en opwas!  

 

POEDINGTAFEL 
„n Spesiale woord van dank aan die susters wat so gereeld vir ons poeding bring vir die 
poedingtafel. Die fondse / donasies vir poeding word aangewend vir die koningskinders. 
„n Donasie van R8.00 per bakkie is welkom! 
 

BLIKKIES WARMHARTE 
Onthou van jou “warmharte”-blikkies - bring vir ons koeldrankblikkies vol van lastige 
kleingeld en plaas die blikkie in die voorportaal van die kerk. Die geld word gebruik om 
blomme of iets toepaslik aan te koop vir persone wat deur beproewing gaan. 
 

SUSTERSAMEKOMS - 13 Augustus om 19:00 
Wie het God my gemaak?  Sonia Kruger kom gesels met ons oor hierdie tema. Bring 
gerus vriendinne saam dit gaan „n baie interessante aand wees. Sien daarna uit om jul 

almal daar te sien! 
 

BAIE DANKIE 
Liewe susters, ons wil u graag hartlik bedank vir u poeding bydrae vir Huis Anna Viljoen. 
 
 

 KWARTAALPROGRAM 

DATUM    DAG       TYD        WIE      WAT 

13-Aug    Dinsdag        19:00          Blok A           Sustersamekoms 

24-Aug    Saterdag       08:30          Blok B       Kerkraad: toerusting 

08-Sep     Sondag      19:00          Blok C     Ouderlingverg-verversings 

14-Sep    Saterdag      17:00          Blok D       Nagmaalete 

 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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Wat het geword van die 13 dissipels van Jesus? 
 

Deur die jare het baie dinge vir my ‚doodgeloop‛ by Jesus se Hemelvaart – dit was die klimaks 
en daarna was dinge maar vaal en gewoon normaal gewees – of so het ek gedink.  
Hoe verkeerd was ek nie! Die lees van die boek ‚Unlocking the Bible‛ het my op die spoor 
gebring van Jesus se Apostels se doen en late na Sy Hemelvaart. En dit is veral die boek  ‚The 
search for the twelve apostles‛  wat Konstant Wiesner van Bloemfontein vir my gegee het, wat 
werklik daardie deel van die geskiedenis vir my ‚oopgemaak‛ het. 
Ek het ook inligting gekry op ’n webwerf genaamd ‚What happened to the dissipels of Jesus‛ wat 
saamgestel is na aanleiding van die studies van twee Romeine te wete Hippolytus en Eusebius 
wat onderskeidelik 236AD en 341AD oorlede is. 
Die meeste van die dissipels het ‘n marteldood gesterf – sou hulle bereid gewees het om dit te 
doen vir ‘n mite - soos die ateïs glo?  
Ek gee hieronder ’n kort opsomming van elkeen van die 13 dissipels se lewe en wedervaringe na 
Jesus se Hemelvaart tot by hulle dood – saamgestel uit bogenoemde bronne. Mag dit daartoe 
bydra om Sy Waarheid nog verder te versprei. 

 
 

 Andreas - broer van Petrus  Hy was die eerste dissipel wat deur Jesus 
geroep is. Sy sendingveld het wyd gestrek – van Griekeland tot in Georgia 
en in Suid-Rusland by die Swart See.  Hy is in 68 AD in die dorp Patros in 
Griekeland gekruisig en gestenig. Die kruis was in die vorm van ’n ‚X‛ en 
dit is waar die naam ‚St Andrews Cross‛ vandaan kom. Die naam ‚St Andrew‛ 
kom vandag nog baie voor bv. die Protestantse Kerk in Skotland word so 
genoem – dalk is dit ook waar die wêreldberoemde St. Andrews gholfbaan 
daar sy naam aan te danke het. 

 

 Bartolomeus ook genoem Nataniël.  Hy het die verspreiding van die Woord in 
Indië gedoen en was veral ’n aanhanger van Mattheüs se evangelie. Hy was 
ook aktief in Afrika, Arabië, Persië en Armenië – laasgenoemde is geleë 
tussen die Swart – en Kaspiese See. Daar het hy die koning se dogter 
gesond gemaak en die leegheid van die volk se afgode ontbloot. Die koning 
en baie ander het tot bekering gekom en is gedoop, maar die priesters en 
die koning se broer het vyandig gebly. Hulle het Bartolomeus gevange 
geneem, gemartel en onderstebo gekruisig in 68 AD en is in Suid-Deorgia 
begrawe.  

 
 Filippus  Hy het ’n Griekse agtergrond gehad en het baie Grieke na Jesus 

toe gelei. Hy het onder andere sendingwerk in Samaria en Phrygia (vandag 
0os-Turkye) en daar is ook sterk aanduidings dat die Christendom deur 
Filippus in Frankryk geplant is. Lukas skryf so mooi in Luk.8 v 5-8: ‛So 
het dit gebeur dat Fillipus by ’n stad in Samaria gekom het en Christus 
daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Fillipus verkondig en die 
wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking 
geluister...........Daar was groot blydskap in daardie stad‛. Hy is in 
Hierapolis (Turkye) onderstebo gekruisig, gestenig en is daar begrawe. Hy 
was 87 jaar oud.   

 

 Jakobus(“Klein”) – seun van Alfeus  Hy was ’n broer van Matteus en daar is 
nie baie van hom bekend nie.Hy het ’n onberispelike lewe gelei (geen wyn 
of vleis)en het ongelooflik baie tyd aan gebed spandeer – dit het hom die 
naam ‚Jacobus die Regverdige‛ besorg.  Hy en Jesus het baie na mekaar 
gelyk – daarom moes Judas vir Jesus in die tuin van Getsemané soen om 
seker te maak dat Hy en nie Jakobus in hegtenis geneem word. Jakobus is 
deur ortodokse Jode, wat nie vir Jesus aanvaar het nie, in Jerusalem 
gestenig en langs die tempel begrawe. Hierdie Jakobus moet nie verwar word 
met die skrywer van die boek Jakobus nie – laasgenoemde was Jesus se broer 
en was nie ’n dissipel nie.   
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