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22 Maart 2015 
 

OGGENDDIENS: Ds. Karel 
 

Vanoggend het ons weer die voorreg om 
die vreugdefees van die Here, die heilige 
Nagmaal, te vier!  Mag elkeen van ons, 
oud en jonk, hierdeur opgebou word. Vir 
die Oosdoppertjies is daar spesiaal `n 
stukkie oor die Nagmaal en hoe hulle in 
die Nagmaal deel. Lidmate van ander 
gemeentes wat aansoek gedoen het, is 
welkom om saam met ons die sakrament 
te vier. 
 

Skriflesing: 1 Konings 8: 22-54 

Teksvers: 1 Konings 8: 22-23, 53-54 

Tema: Ontmoet jou liefdevolle  
        Verbondsgod met eerbied en ontsag! 
 

Salomo se gebed by die inwyding van die 
tempel is werklik `n merkwaardige gebed.  
Dit is `n gebed waaruit ons ontsettend 
baie kan leer vir ons eie gebedslewe voor 
die genadetroon van ons Here.  Om 
hierdie rede gaan ons vir die volgende 
paar weke by hierdie gebed stil staan. 
In die gedeelte waarna ons vanoggend 
gaan luister, gaan die volgende duidelik 
word: 

● Gebed is `n besonderse ontmoeting 

met God wat ons dwing tot eerbied 

en ontsag vir Hom. 

● Gebed is `n verbondsgesprek 

tussen die Verbondsgod en sy volk. 

● Gebed word gedryf en aangevuur 

deur God se liefde vir sy kinders. 

● In gebed moet ons vasgryp aan 

God se getrouheid in die verlede. 

● In gebed moet ons vooruit gryp na 

God se beloftes vir die toekoms. 

Al hierdie elemente vind ons ook in die 
Nagmaal en ons gaan dus die formulier 
inwerk in die prediking, sodat ons opnuut 
die rykdom van gebed en van die 
Nagmaal kan ervaar. 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 65-2: 1, 3; Votum; Groetseën; Sing: Ps 
89-1: 1, 2, 11; Geloofsbelydenis Heidelbergse 
Kategismus, Sondag 1 v/a 1 (Hardop) 
 

Verootmoedigingsdiens 

Wet: Selfondersoekgedeelte van 
Nagmaalsformulier; Antwoord op die wet:  
Sing Ps 86-2: 1, 2, 3; Gebed 
 

Woorddiens 

Skriflesing; Sing Ps 86-2: 4, 6; 
Woordbediening; Nagmaalsbediening; 
Tydens Nagmaalbediening: Lied 203: 1, 3; 
Ps 145-2: 1, 4, 9 
  
Antwoorddiens 

Gebed; Liefdegawe;  Sing Sb 10-1: 1, 2, 
3, 4;  Seën;  Amenlied Sb 13-3. 
 
  

AANDDIENS: Ds. Piet 
 

Skriflesing: Lukas 22:31 - 34 en 54 - 62 

Teksvers: Lukas 22: 60 - 62 
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Tema: Slegs deur Jesus se vergewende 
liefde kan „n loënaar „n leier word - kan „n 
sondaar diensbaar word. 
 

Een van die aangrypendste momente 
tussen God en mens word vir ons beskryf 
in hierdie oomblik wanneer Petrus die 
Here Jesus verloën en Jesus omdraai om 
Hom reg in die oë te kyk. Wat sou in 
Jesus se kyk wees? Wat was dit in 
daardie kyk wat Petrus laat uitstorm om in  
trane van berou uit te bars?  
 

Vanoggend by die Nagmaal het ons ook 
so „n “in-die-oë-kyk” moment met Jesus 
beleef. Die brood en die wyn is immers die 
sigbare tekens van Jesus se offer ter wille 
van ons. Dit is asof ons Hom deur die 
sigbare tekens in die oë gekyk het. Wat 
het jy vanmore gesien?  
 

Vooraf sang 

Lied 241: 1, 2, 3 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Sb 12-4: 1 (Mel Ps 145);  
Votum; Groetseën; Sing Lied 428: 1, 2, 3, 4 
      

Woorddiens 

Gebed; Skriflesing; Sing Lied 510: 1, 2, 3, 
4; Woordbediening 
  
Antwoorddiens 

Gebed; Liefdegawe;  Gebed vir BnB 
(Maak ons gehoorsaam); Sing Sb 12-6: 1, 
2, 3, 5 (Mel Ps 100); Seën;  Amenlied  
Sb 13-2. 

 
 

MEELEWING 

● Rina Snyman (Groep 28 - 076 795 

9956) sterk tuis aan na `n 

mantelvliesbreuk-operasie. 

● Oom Jorrie Jordaan (Groep 38 - 082 

375 7666) sterk tuis aan. 

● Pieter Lessing (Groep 24 -  082 375 

4078) het „n skoueroperasie gehad en 

sterk tuis aan. 

● Isak van der Walt (Groep 26 - 082 703 

1874) gaan Maandag vir `n angiogram 

by `n hospitaal in Krugersdorp. 

● Leischa Pretorius tree Saterdag in die 

huwelik met Marinus Lazenby. Baie 

geluk aan julle twee, Willem en Naomi 

en die hele familie.  
 

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 

Srs Sannie Reyneke, Filina Coetsee, 
Marianne Kruger, Bettie Ras, Janet vd 
Walt, Hester Buys, Adrie de Kock en 
Kosie Kruger. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 

Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
hierdie week vir: 
siekes@oosdoppers.co.za;  
Anna Smith (084 431 8476); 

 
BAIE WELKOM 

Ons verwelkom vandag vir Marinus 
Lazenby wat opgeneem word uit die NG 
Kerk Klerksdorp-Suid.  Marinus woon in 
Kgaka 14, Tuscany Ridge, Groep 34. 

 
ONS GROET 

Christa du Toit vertrek met attestaat na 
Bloemfontein-Noord. 

 
 AFKONDIGINGS 

Vandag 

08:30 Ouderlinge vergader 
09:00 Gebedsgroep 

09:30 Oggenddiens 

 Tee en Koffie 

 Geen Kleuterbediening 

          Geen Katkisasie 

 Gemeente vergadering: Begroting 

mailto:siekes@oosdoppers.co.za
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12:00  Nagmaal-ete 

18:00 Aanddiens 
 

Maandag 

Geen Katkisasie  
Diensgroepverslae inhandig 
 

Dinsdag 

18:30 Kommissie vir dankofferproses 
 

Woensdag 

Skole sluit 
19:00 Bybelstudie: Klipdrif 
 

Donderdag 

18:30 Toerusting Kategete 
 
 

KENELKANDER 2015 IS BESKIKBAAR 

Ons nuwe Kenelkander gemeente-
inligtingboekie vir 2015 is beskibaar. Slegs 
lidmate wat harde kopieë bestel het, mag 
van die boekies in die Skuur neem - kyk 
uit vir jou naam wat op die boekie 
aangebring is.  
Daar is ook harde kopieë vir 
kerkraadslede en groepleiers beskikbaar. 
Lidmate wat die inligting elektronies wil 
bekom, kan dit by die Kerkkantoor aanvra. 
Baie dankie aan lidmate wat ons 
gemeenteboekie geborg het en so die 
koste daarvan baie verminder het: 
Gerrit Janse v Rensburg 

Rieëtte Venter 
Jan v Jaarsveld 

Lu Erasmus  
Werner Pheiffer 
Dana Schutte 

Eddie Coetsee 

Pierre Viviers  
Dankie aan Adele vir die saamstel van die 
boekie, Janneke Hattingh vir die 
voorbladontwerp en Susan Lourens vir die 
proefleeswerk.  
 
 
 
 

KENNISGEWING VAN VERGADERING 
VAN DIE KERKRAAD MET DIE 

GEMEENTE 

Lidmate moet kennis neem van „n 
vergadering wat die kerkraad met die 
gemeente wil hou direk na vanoggend se 
diens insake die gemeente se begroting 
vir die volgende boekjaar. Lidmate word 
versoek om die vergadering by te woon in 
die lig van noodsaaklike inligting wat elke 
lidmaat moet ontvang.  

 
Bult INKYK – dwelms op die Bult 

Gereformeerde Kerk Die Bult reël `n 
gesamentlike aksie vir ons hoërskool kinders 
en hulle ouers vir vanaand om 18:00 deur `n 
Bult INKYK te hou. 
Ons wil graag INKYK: 

● op wat in ons gemeenskap aangaan. 

Hierdie keer het ons lede van die 
Gemeenskapspolisieëringsforum(G
PF) genooi om bewusmaking te 
doen oor dwelms op die Bult. 

● op wat die Here sê in sy Woord. Ons 
wil graag saam as gelowiges die 
Here aanbid en vanuit sy Woord 
perspektief kry op ons 
omstandighede. 

●  op hoe ons kan reageer. Ons hoop 
om beter te verstaan wat op die Bult 
aangaan, sodat ons kan bid vir ons 
en al die mense van die Bult.  Ons 
wil graag „n veilige ruimte gee, waar 
ons en alle mense die evangelie 
kan hoor en beleef in egte 
verhoudings. 

Kom wees deel van hierdie Bult INKYK. 
Ons wil in besonder ons hoërskoolkinders 
en hulle ouers na hierdie geleentheid nooi. 
 
 

KURSUS OOR DIE DIENS VAN ELKE 
GELOWIGE 

Kerkwees is dit wat in die lewe van elke 
gelowige gebeur wanneer hy of sy nie by die 
kerkgebou is op Sondae nie. Kom ons noem 
dit die “missionale amp” van die gelowige. „n 
Amp vir elke lidmaat? Beteken dit dat elke 
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lidmaat elke dag van die week „n taak het om 
te doen in die wêreld? Ja – dit is die 
“missionale amp” van die gelowige. Dit is nie 
net die dominee, die ouderlinge en die 
diakens wat in die kerk werk nie – dit is elke 
lidmaat wat as deel van die kerk – in die 
wêreld werksaam moet wees. 
  
Kursus:        Die Missionale Amp van die  
                     gelowige 
Aanbieder:  Prof IW (Naas) Ferreira 
Wanneer:     7 geleenthede op Woensdae  
                     vanaf 15 April tot 27 Mei 2015 
Plek enTyd:  Kamer 204 Teologie Gebou  
                     (NWU) – 18:30 – 20:00 
  
Wil jy graag hierdie kursus bywoon? Alle 
Christene van Potch – oud en jonk - is hartlik 
welkom. Gemeentes wat die kursus op „n 
ander tyd in hulle eie gemeente sou wou 
aanbied is ook welkom om navraag te doen. 
Vir inskrywing of navraag: Stuur epos aan: 
naas.ferreira@nwu.ac.za. Kantoor: 018 299 
1848. 
 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie 
week verjaar! 

Sondag,  22 Maart 
Sr Petro Liebenberg      078 119 2181 

Sr Esta v Niekerk       082 839 2043 
 

Dinsdag, 24 Maart 
Sr Elsie Buijs       082 875 3159 
 

Woensdag, 25 Maart 
Sr Martje Smits (83)      018 290 5733 
 

Donderdag, 26 Maart 
Br Sarel Buijs       082 491 0557 

Sr Sannie Reyneke (82)      072 420 3480 
 

Vrydag, 27 Maart 
Br Pierre Viviers (sr)      082 377 7699 
 

Saterdag, 28 Maart 
Sr Lumè de Klerk       072 257 0748 
 
 
 

ANDER AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir  
   Barmhartigheid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Voorsieningsfonds. 
•  Gawe volgende Sondag vir die  
   Teologiese studentekas. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   in  die bussies by deure. 
•  Diensbeurte: Groep 39 en 40. 
 
 

KENNISGEWINGBORD 

● Betroubare werker beskikbaar - 
kontak Johannes v As (078 893 
8962). 

● Moot-Kamp vir graad 10 - 12 
leerders. 

● Dienssentrum vir Bejaardes: 
Vonkeltee geleentheid. 

● Seychelles Uitreikete. 
● Pos beskikbaar by die TSP: 

Assistent van die Rektor. 
● Hou-God-in-skoleprojek - fietstoer 

en ondersteuning.  
 
 

PROJEKTE NUUS - 
OOSDOPPERFEES - 30 MEI 2015 

 

Liewe gemeente ons gewilde 
Oosdopperfees is ons volgende projek en 
dit is met opgewonde afwagting wat ons 
hierna uitsien! Ons weet dat julle ook 
saam met ons gaan beplan en meewerk, 
sodat ons fees weer die heerlike 
geleentheid is wat dit elke jaar is. Hier 
volg 3 afdelings se behoeftes: 
 

DIE VLEISKOMITEE VRA: 

Indien daar gemeentelede is wat graag vir 
ons Oosdopperfees se verkoping lewende 
hawe (beeste, skape, varke, wild) kan 
skenk, sal dit opreg waardeer word. Ons 
is ook op soek na skenkings van die swart 
plastiese houers waarin vee-lek gewoonlik 
verkoop word. Diegene wat kan help, 

mailto:naas.ferreira@nwu.ac.za
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kontak asb. vir Michiel de Kock (082 857 
8619) of Pieter Lourens (072 113 4961) of 
enige ander lid van die vleiskomitee. Baie 
dankie. Ons maak staat op u 
ondersteuning! 

 

DIE HANDELSHUIS VRA: 
Gee vir ons geskenke vir die 
handelshuis! Jou talent wat jy kan gee in 
produkte wat jy maak en dit word dan 
verkoop in die handelshuis. Daar is soveel 
moontlikhede. Maak die lekkerste konfyt, 
koek (verkieslik eenlaagkoeke), 
kleinkoekies, ingelegde slaai (soos beet, 
kopperpennie- of groenboneslaai), brode 
(soos piesangbrode), terte, ens. - enige 
ander produk wat jy maak, soos 
gehekelde of gebreide artikels, 
kinderspeelgoed, ens.  
Dan benodig ons ook tweedehandse 
bruikbare klere asook baba klere - daar 
is „n groot behoefte hiervoor. 
Verder gaan ons ook hierdie jaar die 
gewilde witolifant-verkope hê. Julle wat 
huis regpak of uitgooi, kan gerus dit wat 
iemand anders kan en gaan gebruik, bring 
en ons verkoop dit. 
 

BOEKE-OASE:  
Ons gewilde boeke-oase is ook weer op 
ons program van die dag. Kom laai jou 
lekker-lees-boeke by die kerk af! 
 

Hou hierdie spasie dop vir meer inligting 
oor ons eie Oosdopperfees! 
 
 

ORRELISTE POS VAKANT 

Bekwame orrelis gesoek om begeleiding 
Sondagoggende (10:30 -11:30) in die 
Gereformeerde Kerk Cachet te behartig. 
Maandelikse vergoeding, selfs in 
universiteitsvakansietye wanneer 
gemeente nie aktief is nie.   
Sluitingsdatum 27 Maart 2015.  Kontak dr 
Frans Minnie – 082 787 4583 
 

NUWE, ENGELSE GKSA 

JEUGTYDSKRIF - ONS KORT JOU 

HULP! 

Die Jeug- en tydskrifdeputate is besig met 

die ontwikkeling van 'n splinternuwe 

Engelse joernaal, gerig op alle 

Engelssprekende gereformeerde lidmate 

en ander mense wat ook graag 

gereformeerde artikels lees. Die joernaal 

sal sterk daarop fokus om die jeug toe te 

rus vir die uitlewing van die evangelie, 

maar sal ook artikels vir ouer lidmate en 

kinders bevat.  

In 2013 het die Jeugdeputate twee 

uitgawes van Crossroad gepubliseer. Die 

reaksie van die Engelssprekendes was 

baie positief en 'n groot opgewondenheid 

het geheers. Hierdie was egter slegs 

proefuitgawes en die volgende paar 

uitgawes sal die voortsetting van ons 

marknavorsing wees. Daarom sal ons 

enige insette van u waardeer.  

Stap1: Ons benodig 'n naam: 

Leidrade: 

·   Dis Engels 

·   Dis modern 

·   Dis gereformeerd 

·   Daar is 'n naam en 'n leuse of 
visie 

·   Dit fokus op jongmense 
Voorstelle kan gestuur word aan: 
karin@kruispad.net 
 

 
BEROEPE NUUS 

BEROEPE ONTVANG 
·         Proponent C Botha [Chris] na Pretoria-

Alkantrant 
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                                            Susters 
 

Hand 2:46 – 47a 
“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die 

gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap in alle eenvoud geëet en God 

geprys.” 
 

Dankie aan elke suster vir haar dienswerk in onsHere se kerk 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag in die Skuur bedien onder die leiding van Riana Heystek (groep 7 ), Elsie 
Buijs (groep 22) en Marie du Plessis (groep 37).                                                        
Baie dankie aan die groepsusters en hul groepe se susters en broers wat met die skink en 
opwas help! Ons moedig susters en broers aan om te kom help met die skink en 
opwas - so leer ons mekaar en ons nuwe groepe beter ken! 
 
 

SUSTERSBYDRAE 
Die susters se fondse word verkry uit elke suster se vrywillige bydrae  (R150 per jaar) en 
die fondse wat geïn word tydens fondsinsamelingsgeleenthede. Hierdie geld word gebruik 
om uit te reik na minderbevoorregtes en daar word jaarliks aan verskillende verdienstelike 
instansies, hoofsaaklik in Potchefstroom, donasies gegee.  
Kyk gerus uit vir ons bruinkoevert waarin jy jou sustersbydrae kan sit en in die  kluis 
kan gooi! (Beskikbaar op die tafel in die kerk se portaal en ook in die skuur se portaal) 

 
NAGMAAL-ETE 

Baie dankie aan Blok B en al die susters wat gehelp het met die voorbereiding en reëlings 
vir „n heerlike Nagmaal-ete. Dankie aan die gemeente wat so heerlik saamkuier rondom 
hierdie feesmaal. 
 

  
Baie dankie aan ons borg van die week! 
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OOSDOPPERTJIES 
 

HOEKOM MOET EK SAAM MET MA EN PA DIE NAGMAAL BYWOON?   

“As net Ma en Pa met Nagmaal van die brood eet en van die wyn drink, 

hoekom moet ek die erediens saam met hulle bywoon?  Baie van die ander kinders in die 

gemeente woon dan nie die Nagmaalerediens saam met hulle ouers by nie. Al wat ek dan 

doen is om net rond te sit en te wag dat die erediens verby kan kom.”  

Toe ek op laer- en hoërskool was, het ek (ds. Karel) baie keer so gevoel tot op `n dag 

wat ek iets baie belangrik besef het.  Nagmaal gaan nie net daaroor dat ek van die brood 

moet eet en van die wyn of druiwesap moet drink nie.  Nagmaal gaan daaroor dat ek sien 

dat `n gelowige brood en wyn eet en drink en dat dit `n teken is van die Here se sorg en 

liefde vir ons.  Want (en dit is wat Nagmaal beteken) net so seker as wat daardie brood 

en daardie wyn jou liggaam `n bietjie sterker maak, net so maak die Heilige Gees ons gees 

sterker wanneer ons dink aan die feit dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf en ons vry 

gemaak het.  Met die Nagmaal word ek herinner aan wat Jesus Christus vir ons gedoen 

het.  

Daarom moet ek die Nagmaal saam met my ouers bywoon, want dit is `n geleentheid 

waar die Heilige Gees my sterker maak!  Onthou om vanoggend só na die Nagmaal te kyk: 

dit gaan nie net oor die brood en die wyn nie, maar oor die feit dat die Heilige Gees ons 

gees sterker maak en vir ons sielskos gee! 

 

 

KOM LAG SAAM! 
ONS JEUGKONSERT VIND  PLAAS OP VRYDAG,  

17 APRIL (1 STE VRYDAG NA DIE SKOOLVAKANSIE).  ALMAL WORD GENOOI OM SAAM 
TE KOM LAG EN ONTSPAN!!! HOëRSKOOL FERDINAND POSTMA SE TONEELGROEP EN 

JANUS KRUGER GAAN ONS VERMAAK. 
 

 

HIER IS MOEILIKE WOORDE WAT DIKWELS IN DIE BYBEL GEBRUIK 

WORD. WEET JY WAT BETEKEN DIT? OMKRING DIE REGTE 

ANTWOORD. 
 

GENADE Heerlikheid  /  Uitroep van verbasing  /  Onverdiend 

HEILIG Buitengewoon  /  Afgesonder vir God  /  Met ‘n stralekrans 

REIN Mooi / Wit  /  Vir God aanneemlik 

CHRISTUS Verlosser  /  Gesalfde  /  Meester 

ONTFERM Dink aan  /  Verdra  /  Medelye hê 
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