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1 November 2015 
 

 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 

Skriflesing: Genesis 4            
Fokusverse: Genesis 4: 6 – 8, 23 – 24, 26 
Belydenis: Kategismus Sondag 40 
Tema: Oorwin die kwaad deur die goeie. 
 

Die afgelope tyd was die gebruik van geweld 
weer in die kollig met die studentebetogings wat 
oor ons land heen gespoel het. Die koerante se 
voorblaaie en TV-beelde is oorspoel met mense 
wat motors omgooi en aan die brand steek, 
geboue wat geplunder word, mense wat fisies 
aangerand en geïntimideer word, ens. Die 
gebruik van geweld word as „n reg beskou en 
indien die Polisie of veiligheidsdienste van 
universiteite die geweld probeer stuit, word hulle 
geblameer as gewelddadig of onregverdig.  
 

Ons mag dalk dink dat hierdie maar sporadiese 
opvlamming is van noodgedwonge optredes om 
aandag te trek. Geweld as metode om jou sin te 
kry word egter ook in ons eie huise gevind, in 
huwelike en in verhoudinge tussen ouers en 
kinders. Skole het hulle handevol met boelies 
wat ander kinders met geweld afknou en lewens 
verwoes. Wie eerlik is, sal erken dat jy ook al 
dikwels gedink of gesê het: “As ek jou in die 
hande kry, maak ek jou dood!”  
 

Hoe moet ons as gelowiges in hierdie tyd 
optree? Die Here gee ons vanmôre die 
antwoord.  
 

Vooraf sang 
Sb 1-2: 1, 2, 3 en Lied 203: 1, 2, 3 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 37-1: 1, 2; Votum;  Seën;  Loflied 
Ps 36–1: 1, 2, 3; Geloofsbelydenis: 12 Artikels - 
gemeente bely hardop. 

Verootmoedigingsdiens 
Wet: fokus op Sesde Gebod; Heidelbergse Kat. 
Sondag 40; Sing Ps 2-2: 3, 5, 6; Gebed. 
 

Woorddiens 
Skriflesing; Sing Ps 19-3: 3, 4; Woordverkon-
diging. 
 

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Gebed vir BnB; Sing Ps 
37–1: 23, 24, 25; Seën; Amenlied Sb 13-2. 

 
 

AANDDIENS:  Ds. Karel 
 

Skriflesing: Judas 
Teks: Judas 20-23 
Tema: Eer God deur Sy aksieplan te volg 
wanneer ander gelowiges Hom nie eer nie! 
 

Dit is nie vreemd dat daar verskillende opinies 
onder mense is nie.  Dikwels ontaard hierdie 
opinies egter in opinies oor God, God se Woord 
en wat God eis. Reeds in Judas se tyd was daar 
mense met verskillende opinies oor God en wat 
God van ons mense verwag.  Hierdie verkeerde 
opinies (Judas noem dit dwaalleer), word egter 
duidelik in hulle lewenstyl.  Hoe hierdie mense 
lewe is nie meer in lyn met God se wil vir 
verlostes nie en om hierdie rede verwerp hulle 
vir Jesus Christus - hulle eer nie meer vir God 
nie.  Daarom dat Judas vir die gelowiges `n vyf-
punt-aksieplan gee: 

1. Bou julle lewe op julle allerheiligste geloof 

2. Bid altyd deur die krag van die Heilige 

Gees 

3. Bly in die liefde van God 

4. Vestig steeds julle verwagting op die 

barmhartigheid van Jesus Christus wat 
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die ewige lewe aan julle sal gee. 

5. Ontferm julle oor dié wat in die geloof val. 

Dit is wanneer ons hierdie dinge doen, wat ons 
kan staande bly en wat ons kan volhou om tot 
die eer van die Here te leef. 
 

Vooraf sang 
Ps 147-1: 1, 2, 7 en Lied 464: 1, 3, 4 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 104-2: 1, 16; Votum; Groetseën; 
Loflied: Ps 89-1: 1, 3, 6; Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing; Sing Sb 14-3: 1, 3, 4; 
Woordbediening; Gesamentlike gesprek oor die 
toepassing van die preek 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawe; Gebed vir BnB; 
Sing Sb 4-6; Seën; Amenlied Sb 13-3.   

 
MEELEWING   

● Harm Moraal (Groep 28 - 073 944 0519) is 

ontslaan uit Medi-Kliniek en is na 

Johannesburg/ Pretoria vir verdere 

ondersoeke.  

● Hester Schutte (Groep 1 - 082 925 6530) se 

broer en oom van Dana Schutte is die 

afgelope week oorlede. 

● Paul du Plessis (Groep 37 - 084 504 6640) 

ondergaan Donderdag „n operasie in 

Klerksdorp. 

● Aneleh Schutte (Groep 27 - 082 339 5547) 

sukkel steeds met haar gesondheid en ons 

bid haar en Dries krag en beterskap toe. 

● Sterkte aan al ons studente en skoliere wat 

voorberei vir en reeds eksamen begin skryf 

het.  
 

Ons bid dat die Here spoedig beterskap, 
herstel en troos 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, 
Kosie Kruger, brs. Isak vd Walt, Tjaart Snyman 
en Fanie Bezuidenhout. 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel hierdie 
week vir: siekes@oosdoppers.co.za of  
Em Volschenk (082 564 1940) 

 
TYDELIKE VERBLYF BENODIG VIR DAME 

NA HOSPITALISASIE 
Ons is op soek na tydelike verblyf (1 maand) vir 
„n dame wat moet herstel na „n voetoperasie. As 
iemand kan help, kontak ds Piet. 
 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 
Webblad:  www.oosdoppers.co.za 
Facebook:  www.facebook.com/oosdoppers 
Ons wil ook graag „n vriendelike versoek rig, dat 
u nie op die gemeente se elektroniese sms-
stelsel terug antwoord nie,  maar asb die 
kerkkantoor bel of e-pos stuur, aangesien dit „n 
rekenaar-sms is. 
 

KONTAKBESONDERDE: PREDIKANTE & 
KANTOOR 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 
Ds. Karel:  018 294 3067 / 072 476 8794 
Kerkkantoor:  018 290 7690 
 

AFKONDIGINGS 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep  
09:30 Oggenddiens 
 Tee en Koffie 
 Kleuterbediening 
 Katkisasie: Muntlegging 
18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
18:00 Kersmark 
19:00 Versorgingsdiensgroep 
 

Dinsdag 
06:00 Manne-ondersteuningsgroep 
 

Saterdag 
08:45 Amandelbloeisels: Ontbyt en afsluiting 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Dinsdag, 3 November 
Br Frans du Preez          082 834 2120 
 

mailto:siekes@oosdoppers.co.za
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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Woensdag, 4 November 
Jbr Carlo Kloppers  
Br Krause vd Walt          082 788 5910 
 

Donderdag, 5 November 
Br Pieter Minnaar       074 571 6950 
Sr Christien Terblance      082 821 3083 
Sr Rolene vd Walt            082 859 6209 
 

Vrydag, 6 November 
Sr Christa Kruger           083 628 3884 
 

Saterdag, 7 November 
Jbr Christiaan Burger      082 824 4882 
Jsr Mia v Emmenis            018 290 9547 
 
 

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Emeritusfonds. 
•  Gawe volgende Sondag vir Bedieningshulp. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  die  
    bussies by deure. 
•  Diensbeurte: Groep  13 en 14.  
 
 

AMANDELBLOEISELS 

Ons nooi graag al ons Amandelbloeisels na die 

afsluiting op Saterdag, 7 November. Ons kom 

almal om 8:45 by die kerk bymekaar.  

 
NUUS VAN DIE AMANDELBLOEISELS 

Die Amandelbloeisels het weer lekker saam 
gekuier om Yda Vosser se 92ste verjaarsdag te 
vier.  Ons is geseënd om nog vir haar en prof. 
Bert in ons midde te hê.  Ons wens hulle dan 
ook goeie gesondheid toe en bid hulle die seën 
van die Here toe. 
Pieter Bredenkamp het spesiaal‟n paar liedere 
op sy panfluit vir Yda gespeel, wat sy baie 
waardeer het, ons sê ook saam met haar baie 
dankie! 
Met ons aankoms by die saal, begroet die 
vrolike klanke van Annatjie se trekklavier ons en 
skep dadelik „n vrolike atmosfeer, reg vir „n 
teepartytjie. 
Ds. Piet open en lees „n paar verse uit die boek 
Rut.  Die pragtige verhaal van Naomi en haar 
skoondogters.  Op Naomi se versoek dat hulle 
moet terug draai Moab toe, het net Orpa aan die 
versoek voldoen.  Rut het egter by Naomi gebly 
met die mooi belydenis - “u volk is ook my volk, 

en u God is ook my God”. So keer hulle terug na 
Betlehem.  Boas het van hulle tuiskoms gehoor 
en ook hoe Rut haar skoonmoeder met 
toewyding versorg het.  Aan Rut spreek Boas 
die pragtige seënbede toe.  “Mag jy „n beloning 
ontvang van die Here die God van Israel onder 
wie se vleuels jy kom skuil het.”  Sy is dan ook 
werklik geseënd want haar naam verskyn in die 
geslagsregister van Jesus Christus uit die 
geslag van Dawid.  
 
 

KERSMARK: 28 Nov - 5 Des 2015 
Liewe gemeente 
Groot opgewondenheid heers by die 
kersmarkkomitee - slegs 4 weke voor ons 
Mooirivier Kersmark begin. Die komitee is 
gefokus en gereed om alles in plek te kry vir die 
week, maar benodig die gemeente se hande en 
gebede wat vir ons help en dra deur die tyd en 
ondersteun met hulp en bystand.  
 

Sien die tabel hieronder wie die skakelpersone 
is vir die verskillende afdelings. Die lyste in die 
voorportaal van die Skuur is daar vir jou 
gerief om jou naam reeds op te skryf. 
 

Hulp word 
benodig by die 
volgende 
afdelings: 

Skakel-
persoon 

Selnommer 

Restaurant   Corrie du 
Plessis 

072 909 0715 

Etes: “Die Tafel” Hestie J v 
Rensburg 

072 383 9510 

Toesighouers  Susan 
Lourens 

073 898 0181 

Kassiere Marie 
Oosthuizen 

082 929 3834 

Hulp met 
versiering van 
Skuur 

Susan Steyn 079 595 1502 

Algemene hulp  Adele Delport  082 532 8658 

Bemarking/  
Advertensie 

Rieëtte 
Venter 

082 898 4197  

             



 4 

Bemarkingsgeleenthede 
Met die 7 500 gaste wat die Kersmark jaarliks 
besoek, bied dit vir besighede „n ideale 
bemarkingsgeleentheid.  Makelaars, prokureurs, 
eiendomsagente, reisagentskappe ens. kan hul 
produkte / spesiale aanbiedinge hier ten toon 
stel teen „n vaste bedrag vir die week.  Nedbank 
het ons reeds genader en is een van ons eerste 
groot besighede wat op ons terrein bemarking 
sal doen. 
Skakel gerus vir Rieëtte (082 898 4197) of Adèle 
(082 532 8658) indien u, of enige van u vriende 
met besighede in die geleentheid belangstel. 
 

ALMANAK 2016 
Die Almanak 2016 is in die kerkkantoor 
beskikbaar @ R70 vir lidmate wat bestel het. 
 
 
CANSA MUNTLEGGING(Voorheen Toktokkie) 
Liewe Gemeente 
Vandag word al die koevertjies ingehandig en 
hou die kinders ook „n muntlegging.  Baie dankie 
aan elkeen wat tot hierdie projek bygedra het! 
 
 

BEROEPE NUUS 
 BEROEPE ONTVANG 
Ds TJ van Vuuren [Tommie] van Heilbron na 
Bultfontein 
 

DIE GKSA SE VERSTAAN VAN DIE BYBEL 
OOR HOMOSEKSUALITEIT 

 

Heelwat lidmate vra leiding oor die NG Kerk se 
besluit oor die saak en ons beplan „n 
gesprekgeleentheid daaroor. Intussen kan 
lidmate kennis neem van die volgende studie en 
standpunt wat ons kerk in 2003 oor die saak 
gestel het:  
 
“Die Nasionale Sinode word versoek om die 
volgende Beskrywingspunt te oorweeg vir 
onmiddellike hantering hetsy deur Deputate of 
op „n ander wyse. 
Dat die GKSA by monde van die Nasionale 
Sinode „n duidelike en Skrifgefun- deerde 
motivering bied vir die afwysing van buite-
egtelike en homoseksuele omgang en hoe 
mense wat sulke praktyke beoefen, pastoraal 
bedien moet word. 
1. Agtergrond 

As agtergrond word verwys na die huidige 
situasie: 
a) Die geskrewe en elektroniese media se 
ophemeling/goedkeuring van 
heteroseksuele buite-egtelike, voorhuwelikse en 
homoseksuele omgang asof dit normaal en 
aanvaarbaar behoort te wees. 
b) Die samelewing wat heteroseksuele buite-
egtelike en voorhuwelikse omgang nie afkeur en 
as onaanvaarbaar beskou nie, maar stilswyend 
aanvaar as normaal, soms ook deur ouers wie 
se kinders by sulke dade betrokke is. Somtyds is 
van die ouers self betrokke by hierdie praktyke 
en die gevolg is dan dat die kinders nie reg 
opgevoed word nie. 
c) Die samelewing wat steeds mense met 
homoseksuele neigings verstoot en verguis. 
d) „n Nuwe neiging om aparte kerke te stig waar 
homoseksuele persone aanvaarbaar sal wees, 
asof hulle nie in die gewone kerke welkom is nie. 
e) Die stilswye oor hierdie sake deur die 
Christelike kerke in die algemeen. 
f) Die dringende behoefte aan morele waardes 
in ons land. 
g) Die gruwelike verdraaiing van God se Woord 
om homoseksuele dade goed te keur. 
 
2. Motivering 
2.1 So sê die Here 
Die Skrif is in die onderstaande tekste in die Ou 
en Nuwe Testament baie duidelik oor buite-
egtelike seksuele omgang en homoseksuele 
omgang naamlik dat dit die begin bedoeling 
(doel) van die skepping van die man en vrou 
mis, soos beskryf in Genesis 1 en 2, en daarom 
sonde is en dat dit vir die Here afskuwelik is. 
Onthou dat ons Here Jesus in sy antwoord in 
Matteus 19 oor die egskeiding juis terug verwys 
het na Genesis 2 oor die bedoeling van die 
skepping van die man en vrou en wat God oor 
hulle gesê het. Die Kerk van die Here Jesus 
moet dus dieselfde doen. Genesis 1:27; Genesis 
2:24; Matteus 19: 4 tot 6; Levitikus 20:10; 
Levitikus 20:13; Romeine 1:25 tot 28; 1 
Korintiërs 6:18; 1 Korintiërs 6:9 en 10. 
 
2.2 Christus se verlossing 
Christus se verlossing is vir alle mense dus ook 
vir ware gelowige homosek- suele en ware 
gelowige heteroseksuele mense. Mense met 
homoseksuele neigings wat ware gelowiges is, 
wat „n bekeerde lewe lei, wat hulle beywer vir die 
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wil van God en vir die Koninkryk van God, is net 
so deel van die Een Kerk van Christus soos 
enige ander ware gelowige. As die Kerk van 
Christus mag ons nie sulke mense verwerp nie, 
maar moet ons hulle in liefde opneem in die 
volle gemeenskap van die plaaslike kerk. 
Onthou die optrede en woorde van ons Here 
Jesus Christus in Johannes 8 waar „kerk en 
samelewing‟, die vrou wat owerspel gepleeg het, 
in die openbaar verguis het. Jesus doen hier 
twee belangrike dinge wat die kerk van Christus 
moet navolg: (i) Hy veroordeel nie die vrou nie, 
Hy verwerp haar nie en (ii) Hy wys haar op „n 
weg wat reg is. Die gelowige homoseksuele 
persoon moet ook worstel met sy sondige 
begeertes net soos enige ander gelowige. 
Johannes 8:10 en 11; Romeine 1:17; Romeine 
3:21 en 22; Johannes 3:16; Johannes 3:36. 
 
2.3 Menslike waardigheid 
Die mens se menslikheid, sy persoon, sy 
selfrespek en sy integriteit verduur „n 
verskriklike aanslag deurdat mense voorgestel 
word as seksvoorwerpe. Mense word 
gereduseer tot hulle seksuele drifte terwyl „n 
mens opsigtelik veel meer as dit is. Die 
boodskap moet tuisgebring word dat mense met 
mekaar mors, mekaar degradeer,uitbuit en 
verneder. Hierdie aspek is baie duidelik as ons 
kyk na wat rondom ons gebeur: jeugseks, 
kindermisbruik, seksuele teistering en 
verkragting, troueloosheid in seksuele 
verhoudings ens. Al hierdie verskynsels kan 
teruggelei word na „n diep minagting vir die 
mens as persoon en sy waardigheid. Psalm 8:6 
 
2.4 Getuienistaak 
Die taak om sulke dinge aan te spreek lê op die 
pad van elke individuele lidmaat wat voortdurend 
daarin opgeskerp moet word. Die prediking 
behoort daarop gerig te wees om lidmate toe te 
rus vir die daaglikse probleme en vraagstukke 
en die lidmaat behoort hom in sy daaglikse 
omgang teenoor die sekulêre wêreld te kan 
verantwoord. 
 
Maar in die huidige tyd is dit belangrik dat die 
Kerk van Christus as instituut ook die Christelike 
stem laat hoor oor enige sake waar die Wet van 
God oortree word of waar die Christelike 
alternatief die beter alternatief is. In vandag se 
tyd waar kommunikasie so vinnig plaasvind, is 

dit uiters belangrik dat die Kerk van Christus en 
sy lidmate paraat moet wees en pro-aktief moet 
optree. In hierdie getuienis behoort alle ander 
Christelike kerkgemeenskappe opgeroep te 
word om hierdie getuienis in die openbaar te 
ondersteun sodat die stem van alle Christene 
daardeur gehoor kan word. 
 
2.5 Aan wie moet die getuienis gerig word? 
a) Aan alle lidmate om hulle opnuut op te skerp. 
Veral ouers met skoolgaande kinders moet 
opnuut opgeskerp word oor wat die Here in sy 
Woord van bostaande praktyke sê. Die 
belangrikheid van seksuele voorligting aan 
kinders deur die ouers self, is uiters belangrik in 
hierdie tyd van morele verval, veral in wat ons 
en ons kinders op die TV sien en wat as normaal 
voorgehou word. 
b) Gemeentes en lidmate moet opgeskerp word 
om uit te reik na gelowige 
homoseksuele persone, aan hulle die verlossing 
deur Christus verkondig, hulle op die regte pad 
wys ooreenkomstig die Skrif en hulle te aanvaar 
in die volle gemeenskap van die gemeente. Ons 
mag hulle nie verwerp of selfs in ons privaat 
gesprekke verguis nie, want geen mens is 
sonder sonde nie. Dit is ook nie nodig dat 
persone met homoseksuele neigings 
uitgesonder moet word asof hulle spesiale 
behandeling behoort te kry nie. 
c) Aan alle Regeringsowerhede, die openbare 
media en alle Christelike 
kerkgemeenskappe. Die ander 
kerkgemeenskappe moet opgeroep word om 
hierdie getuienis in die openbaar te ondersteun 
sodat die stem van alle Christene daardeur 
gehoor kan word. 
d) Hierdie getuienis moet aan die wye publiek 
bekend gestel word deur „n openbare 
mediavrystelling. Daar sal „n onderskeid gemaak 
moet word tussen die getuienis wat gerig word 
op Christelike kerke met die oog op „n een- 
vormige standpunt oor seksualiteit, en aan die 
anderkant teenoor die breër samelewing. Ons 
moet in gedagte hou dat die breër samelewing „n 
geseku- lariseerde karakter het wat nie met „n 
paar Bybeltekste oortuig sal kan word nie. 
Mense moet aangespreek word in „n taal en op 
„n wyse wat hulle sal verstaan en hulle moet met 
sekere beginselbegrippe oortuig word sodat die 
getuienis by hulle aanklank sal vind. Die 
konklusie by so „n getuienis aan die breë 
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samelewing moet altyd wees dat die gebod van 
die Here gesond en heilsaam is vir die mens. 
 
Skrifverwysings 
Genesis 1:27: “God het die mens geskep as sy 
verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die 
mens geskep, man en vrou het Hy hulle 
geskep.” 
Genesis 2:24: “Daarom sal „n man sy pa en ma 
verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal 
een (vlees) word.” 
Matteus 19:4 tot 6 Jesus het hulle geantwoord: 
“Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van 
die begin af man en vrou gemaak het nie? 
Daarby het God gesê: „Daarom sal „n man sy pa 
en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en 
hulle twee sal een wees.‟ Hulle is dus nie meer 
twee nie, maar een.” 
Levitikus 20:10: “Iemand wat egbreuk pleeg met 
die vrou van „n medeburger, moet doodgemaak 
word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat 
egbreuk pleeg.” 
Levitikus 20:13: “Twee mans wat homoseksueel 
verkeer, doen „n afskuwelike sonde. Hulle moet 
doodgemaak word. Hulle verdien die dood.” 
Romeine 1:25 tot 28: “Dit is hulle wat die 
waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle 
dien en vereer die skepsel in plaas van die 
Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. 
Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. 
Hulle vroue verander die natuurlike omgang in „n 
teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die 
mans ook die natuurlike omgang met die vrou en 
brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg 
skandelikhede met mans en bring oor hulle- self 
die verdiende straf vir hulle perversiteit.” 
En wat verder volg. 
1 Korintiërs 6:18: “Julle moet niks met seksuele 
losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde 
wat ‟n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, 
maar iemand wat seksueel losbandig lewe, 
vergryp hom aan sy eie liggaam.” 
1 Korintiërs 6:9 en 10: “Moenie julleself mislei 
nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of 
egbrekers of mense wat homoseksualiteit 
beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards 
of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die 
koninkryk van God nie.”  
Johannes 8:10 en 11: “Mevrou, waar is hulle? 
Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek 
nie?” “Niemand nie, Here” sê sy. Toe sê Jesus: 

“Ek doen dit ook nie. Gaan, maar moet van nou 
af nie meer sonde doen nie”. 
Romeine 1:17: “In die Evangelie kom juis tot 
openbaring dat God mense van hulle sonde 
vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is 
soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur 
God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe”. 
Romeine 3:21 en 22: “Dit is die vryspraak wat 
nie verkry word deur die Wet te onderhou nie, 
maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit 
sonder onderskeid aan almal wat glo.” 
Johannes 3:16: “God het die wêreld so lief 
gehad dat Hy sy enigste Seun aan ons gegee 
het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal 
gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” 
Johannes 3:36: “Wie in die Seun glo, het die 
ewige lewe; wie egter aan die Seun 
ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar 
die straf van God bly op hom.” 
Psalm 8:6: “U het hom net „n bietjie minder as „n 
hemelse wese gemaak en hom met aansien en 
eer gekroon.” 
 
Besluit: Daar word gevolg gegee aan die 
Beskrywingspunt. 
Aanbevelings 
1. Die volgende verklaring word ter oorweging 
aan die Sinode voorgehou 
1.1 Die Gereformeerde Kerke neem sterk 
standpunt in teen alle vorme van buite-egtelike 
en homoseksuele omgang. God se Woord wys 
die monogame huwelik tussen „n man en „n vrou 
aan as die grense waarbinne die Godgegewe 
seksualiteit beoefen moet word. Gelowiges en 
alle mense word daartoe opgeroep om almal 
binne die kerk en samelewing met liefde en 
bewoënheid, deur woord en voorbeeld, op te 
roep tot „n heilige en God-erende uitlewing van 
die seksuele lewe. 
1.2 In Jesus Christus is daar (soos met enige 
ander sonde) verlossing vir persone wat buite-
egtelike en homoseksuele praktyke beoefen het. 
Deur die krag van God se Heilige Gees kom 
daar berou en is „n heilige lewe moontlik. 
Persone met homoseksuele neigings moet soos 
alle ander mense met die nodige pastorale 
bewoënheid hanteer en toegerus word om ook 
ten opsigte van hulle seksuele lewens getrou 
aan God se Woord te lewe. 
 

Besluit: Goedgekeur 
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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 ons Here se kerk 
 

TEESKINKGELEENTHEID 

Tee word vandag in die Skuur bedien onder die leiding van Marlise v Deventer (groep 6) en 
Marijke Faught (groep 24).      

                              

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! 

 
GESAMENTLIKE SUSTERSAFSLUITING - DINSDAG, 17 NOVEMBER 

Die Gesamentlike Sustersafsluiting word hierdie jaar deur Potchefstroom-Die Bult aangebied op 
Dinsdag, 17 November. 
Skryf asb jou naam op die besprekingslys in die Skuur indien jy die heerlike geleentheid kan bywoon.  
Sluitingsdatum vir besprekings:  10 November. 
 

SUSTERSAMEKOMS 
Baie dankie aan Annelie Pheiffer en Blok D se groepleiers wat gesorg het vir „n heerlike aand van 
saam kuier. Almal het die baie geniet!   
 

SUSTERSBYDRAE 

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). 
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.                

 
 

KWARTAALPROGRAM 

 
 
 

DATUM DAG TYD WIE AKTIWITEIT 

07-Nov Saterdag 10:00 
Bestuur en 

groepsusters Amandelbloeisels-afsluiting 

08-Nov Sondag 09:00 Almal Belydenisaflegging 

15-Nov Sondag 12:00 Blok A Nagmaalete 

28 Nov-
5 Des Sat - Sat 

07:00 tot 
20:00 Almal Mooirivier Kersmark 

29-Nov Sondag 18:00 Almal Kerssangdiens by Bultgemeente 
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    OOSDOPPERTJIES 
Nuus uit die Bybelkoerant 

Koning Saul en sy drie seuns sneuwel 
 

GILBOA. - Die ganse Israel is in rou gedompel toe hulle koning en sy drie seuns, Jonatan, Abinadab en 
Malkisua op die slagveld hier gesneuwel het in een van die grootste nederlae nog teen die Filistyne. 
Die verpletterende nederlaag kom as geen verrassing nie, aangesien die moraal van die koning en sy 
manskappe reeds baie laag was voor die stryd, sodat hulle eintlik nie weerstand gebied het teen die 
Filistyne nie.  Onbevestigde berigte lui dat koning Saul in ‘n desperate poging om die situasie te 
beredder, selfs ‘n dodebesweerder besoek het sodat hy die gestorwe siener Samuel kon raadpleeg.  
Blykbaar het dit nie lig vir hom gebring nie, want hy was daarna meer terneergedruk as ooit. 
Politieke ontleders sê dat koning Saul eintlik sy eie ondergang bewerk het.  Hy kon nooit werklik die 
mas opkom teen die Filistyne nie.  Daarby het hy die enigste man wat die Israeliete met sukses teen 
hulle aangevoer het,  Dawid, uit die land gedryf uit vrees dat hy sy koningskap van hom sou afneem.  
Ironies genoeg lyk dit na ‘n uitgemaakte saak dat dit presies is wat sal gebeur, aangesien Saul se enigste 
oorlewende seun, die veertigjarige Es-Baäl wat hom nou opvolg, nie ‘n sterk leier is nie. 

Lees van hierdie stormagtige geskiedenis in 1 Sam. 28 en 31 
 

VERBIND DIE SYFERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie dankie aan ons borg van die week! 

VIVIERS INGELYF 
PROKUREURS  

Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste: 

 Opstel van testamente 

 Boedel- en aftreebeplanning 

 Bereddering van bestorwe boedels 

 Stigting van trusts 

 Registrasie van onroerende eiendom 

 Siviele litigasie – Hoë- en Landdroshof 

 Skuldinvorderings 

 Huweliksvoorwaardeskontrakte 

 Lugvaartregsdienste  

 Lugvaartversekering – FSP nommer 43890 

Eerstevloer 

Octrongebou 

James Morokalaan 62 

Potchefstroom 

 (018) 297-5201 k/u 

pierre@viviersattorneys.co.za 



 9 

 


