
 

 

Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad: 

Ds. Piet 
 

Tema: Gebruik die veranderende 
lewensomstandighede van die grendelstaat 
om opnuut te onderskei of jou lewe deur die 
wêreld of deur God se wil gevorm word en 

laat God jou denke vernuwe.
 

Skriflesing: Romeine 12: 1 
 

Een van die positiewe uitkomste van die 
grendelstaat is dat dit ons help om nuut  oor 
baie dinge te dink. Omdat die wêreld en ons 
lewensomstandighede in baie opsigte 
gedurende hierdie tyd heeltemal verander 
het, noodsaak dit ons om ook alles wat vir 
ons belangrik is, te herevalueer. 
 
Soos ‘n pappa die afgelope week vir my 
gesê het: my betrokkenheid by my kinders 
was altyd maar net om te help met die 
algemene dagtake soos bad, aantrek, eet en 
aflaai. Ek besef nou dat hulle baie meer van 
my tyd en aandag nodig het as wat ek tot 
dusver gedink het, goed was. Hierdie nuwe 
insig is deur nuwe omstandighede wakker 
gemaak.  
 
Die Here wys ons op ‘n grondliggende 
probleem in Romeine 12: 2. Ons laat toe dat 
die wêreldse manier van dink en doen ons 
lewe beheers, in plaas daarvan dat ons 
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Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Oos Facebookblad:  

Gebruik die veranderende 
lewensomstandighede van die grendelstaat 
om opnuut te onderskei of jou lewe deur die 
wêreld of deur God se wil gevorm word en 

laat God jou denke vernuwe. 

Romeine 12: 1 - 2 

Een van die positiewe uitkomste van die 
delstaat is dat dit ons help om nuut  oor 

baie dinge te dink. Omdat die wêreld en ons 
lewensomstandighede in baie opsigte 
gedurende hierdie tyd heeltemal verander 
het, noodsaak dit ons om ook alles wat vir 
ons belangrik is, te herevalueer.  

die afgelope week vir my 
gesê het: my betrokkenheid by my kinders 
was altyd maar net om te help met die 
algemene dagtake soos bad, aantrek, eet en 
aflaai. Ek besef nou dat hulle baie meer van 
my tyd en aandag nodig het as wat ek tot 

was. Hierdie nuwe 
insig is deur nuwe omstandighede wakker 

Die Here wys ons op ‘n grondliggende 
probleem in Romeine 12: 2. Ons laat toe dat 
die wêreldse manier van dink en doen ons 
lewe beheers, in plaas daarvan dat ons 

denke en ons optrede deur 
word.  
 
Hierdie grendelstaat is dus ‘n gawe van die 
Here om ons opnuut hiervan bewus te maak 
en ons geleentheid te gee om Sy wil vir ons 
lewe te onderskei en ons denke en 
lewenspatroon daarvolgens aan te pas.

 MEELEWING

● Thys en Linda Botha 

953 1520) se kleinseun

fratsongeluk by hulle huis betrokke maar 

ons is dankbaar dat hy nie ernstig beseer 

is nie. 

● Christine Lourens (Groep 25 

6571) is in Multis

behandeling. 

 

Ons bid dat die Here be

herstel, bemoediging en troos sal 

ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL 

MET SIEKTE OF SWAK GESONDHEID

Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 

Koos en Marlene Jooste, 

Annette Coetsee en Ina van Wyk.
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denke en ons optrede deur die Here gevorm 

Hierdie grendelstaat is dus ‘n gawe van die 
Here om ons opnuut hiervan bewus te maak 
en ons geleentheid te gee om Sy wil vir ons 
lewe te onderskei en ons denke en 
lewenspatroon daarvolgens aan te pas. 

 

 

MEELEWING 
 

Thys en Linda Botha (Groep 27 - 082 

953 1520) se kleinseun, Marco was in ‘n 

fratsongeluk by hulle huis betrokke maar 

ons is dankbaar dat hy nie ernstig beseer 

Christine Lourens (Groep 25 – 076 956 

6571) is in Multisorg opgeneem vir 

Ons bid dat die Here beterskap, 

herstel, bemoediging en troos sal 

gee. 

 

ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL 

MET SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 

Koos en Marlene Jooste, Lana Labuschagne, 

Annette Coetsee en Ina van Wyk. 



 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES

Vir ondersteuning of besoeke kontak u 

ouderling, ds Piet (018 290 5635) of Adele 

(082 532 8658) om die nodige reëlings te 

tref. 

 

GRENDELSTAATFASES

VOORGESETTE IMPLIKASIES VIR ONS 

GEMEENTELIKE LEWE
 

Die ouderlinge sal in die loop van die week 

sodra ons meer volledige inligting oor bv

skole se situasie kry - besluite neem oor die 

voortgesette implikasies van die 

grendelstaatfases vir ons gemeentelike lewe. 

Ons moet oor heelwat gemeentelike 

bedieninge besin, asook oor die 

Oosdopperfees en ander sake. Sodra die 

ouderlinge kon “vergader” sal ons die 

gemeente via ons sosiale media en 

ouderlinge op hoogte bring van die besluite.  

 

NOOD IN GEMEENTE EN GEMEENSKAP
 

Soos wat die grendeltydperk en die afloop 

daarvan ontplooi, is daar meer en meer 

mense wat behoefte aan basiese 

lewensmiddele ontwikkel. Die Diakonie staan 

gereed om lidmate te help en ons gemeente 

het ook toegang tot hulpmiddele wat deur die 

gemeenskap van Potchefstoom tot 

beskikking gestel word vir behoeftige en 

kwesbare mense. As jy bewus is van enige 

sodanige nood in jou omgewing (binne of 

buite die gemeente) maak asb met ds

kontak sodat die nodige hulpbronne verskaf 

kan word. 

 
BEROEPE NUUS 

Beroepe ontvang 
• Ds DJ Malan (Danie) van GK Uitschot na 
  GK Daspoort 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 

Vir ondersteuning of besoeke kontak u 

ouderling, ds Piet (018 290 5635) of Adele 

(082 532 8658) om die nodige reëlings te 

GRENDELSTAATFASES:  

VOORGESETTE IMPLIKASIES VIR ONS 

GEMEENTELIKE LEWE 

Die ouderlinge sal in die loop van die week - 

sodra ons meer volledige inligting oor bv. die 

besluite neem oor die 

voortgesette implikasies van die 

grendelstaatfases vir ons gemeentelike lewe. 

Ons moet oor heelwat gemeentelike 

asook oor die 

Oosdopperfees en ander sake. Sodra die 

ouderlinge kon “vergader” sal ons die 

gemeente via ons sosiale media en 

ouderlinge op hoogte bring van die besluite.   

NOOD IN GEMEENTE EN GEMEENSKAP 

Soos wat die grendeltydperk en die afloop 

daarvan ontplooi, is daar meer en meer 

mense wat behoefte aan basiese 

lewensmiddele ontwikkel. Die Diakonie staan 

gereed om lidmate te help en ons gemeente 

het ook toegang tot hulpmiddele wat deur die 

n Potchefstoom tot 

beskikking gestel word vir behoeftige en 

kwesbare mense. As jy bewus is van enige 

sodanige nood in jou omgewing (binne of 

buite die gemeente) maak asb met ds. Piet 

kontak sodat die nodige hulpbronne verskaf 

 

• Ds DJ Malan (Danie) van GK Uitschot na     

• Proponent J van Schaik (Hanno) na GK 
  Burgersdorp 
 

Beroep aanvaar 
• Proponent J van Schaik (Hanno) na GK 
  Burgersdorp 
 

Beroep bedank 
• Ds FJ van Rensburg (Frikkie) van GK 
  Rustenburg-Noordoos na GK Totiusdal
 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE

Eenmalig elektronies vir almal 

beskikbaar
 

Lidmate kan Die Vroueblad by hierdie 

skakel aflaai: 

http://mydigitalpublication.co.za/gkvroueblad

/mei2020/ 

  

Die Slingervel kan ook vir die kinders gratis 

afgelaai word by:  

http://www.ssplus.co.za/slingervel.html

  

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat DV 
hierdie week  verjaar!

Sondag, 26 April 
Br Marthinus du Preez
 

Maandag, 27 April
Br Dirk Bloem 
Br Dawie Grobler 
Sr Riana Schutte 
 

Dinsdag, 28 April 
Sr Suzanne Kruger 
Sr Kinnie Yssel (84) 
 

Woensdag, 29 April
Sr Marian de Kock   
Jsr Emma du Plooy
Br Pieter Lessing     
Sr Marie Oosthuizen
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• Proponent J van Schaik (Hanno) na GK      

• Proponent J van Schaik (Hanno) na GK     

• Ds FJ van Rensburg (Frikkie) van GK    
Noordoos na GK Totiusdal 

ERKLIKE TYDSKRIFTE: 

lektronies vir almal 

beskikbaar 

Lidmate kan Die Vroueblad by hierdie 

http://mydigitalpublication.co.za/gkvroueblad

Die Slingervel kan ook vir die kinders gratis 

 

http://www.ssplus.co.za/slingervel.html 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV 
hierdie week  verjaar! 

 
Br Marthinus du Preez 

Maandag, 27 April 
      083 644 6180 

      072 117 3978 
       082 355 1108 

 
Sr Suzanne Kruger  083 632 2544 

(84)  082 078 4608 

Woensdag, 29 April 
Sr Marian de Kock    082 950 4358 
Jsr Emma du Plooy 071 336 8131 
Br Pieter Lessing      082 375 4078 
Sr Marie Oosthuizen 082 929 3834 



 

Donderdag, 30 April 
Br RP Noeth  071 116 1009
 

Vrydag, 1 Mei 

Br Wynand Scholtz 083 607 0596
 

Saterdag, 2 Mei 

Sr Lien Kruger (73) 072 458 0250

Br Koos Mouton (72)       082 925 3959

Br Zak v Heerden   060 333 9410

 

 

ONTHOU DIE FOTO’S! 

Moenie laat die corona-virus, 

die “lock-down”, die “social 

distance”, die huisarres en al 

daardie goed wat ons nou so op hol jaag, 

julle laat vergeet van die foto's nie! Watter 

foto's? Foto's van die Oosdopper

natuurlik. 

Ons gemeentes was op 19 April, 70 jaar 

oud. Op Saterdag 24 Oktober word daar op 

ons kerkterrein 'n lekker fees gehou om dié 

heuglike gebeurtenis te herdenk. Van 14:00 

af 'n aksieprogram en ete wat deur die 

Diakens en die Susters aangebied word en 

van 17:00 af 'n beeld- en klankprogram in 

die kerkgebou. Daarvoor het ons foto's 

nodig. 

Blaai in julle foto-albums en krap in julle foto

bokse en laat ons daardie foto's kry

asseblief. Ons soek foto's van die volgende 

gemeente-aktiwiteite: 

• Die kerkbou-projek 

• Die Oosdopperfees 

• Potjiekoskompetisie 

• Uitreikaksies, bv na D'kar 

• Gemeentebyeenkomste 

• Biltongaande 

• Gemeentekampe 

• Enige iets anders wat jy dink gebruik kan 

  word 

071 116 1009 

083 607 0596 

072 458 0250 

082 925 3959 

060 333 9410 

daardie goed wat ons nou so op hol jaag, 

julle laat vergeet van die foto's nie! Watter 

foto's? Foto's van die Oosdopper-gemeente 

Ons gemeentes was op 19 April, 70 jaar 

word daar op 

lekker fees gehou om dié 

heuglike gebeurtenis te herdenk. Van 14:00 

af 'n aksieprogram en ete wat deur die 

Diakens en die Susters aangebied word en 

en klankprogram in 

die kerkgebou. Daarvoor het ons foto's 

albums en krap in julle foto-

bokse en laat ons daardie foto's kry 

asseblief. Ons soek foto's van die volgende 

• Enige iets anders wat jy dink gebruik kan  

Skryf agter op die foto wat die geleentheid 

was en die datum. Ook jou naam en

selnommer. Sit dit in 'n koevert en gee dit vir 

Adéle. Dit sal nie verlore raak nie!

Sodra ons dit gedigitaliseer het, besorg ons 

dit terug aan jou. 

Pieter Potgieter 

082 451 0762 

 

 

MOOIRIVIER BILTONGFEES 

31 JULIE 2020
 

Die Mooirivier Biltongfees wat reeds 

16 jaar deur GK Potchefstroom

gemeente in Potchefstroom gevestig is en 

baie gewild onder Potchefstromers is, gaan 

hierdie jaar by ons eie gemeente plaasvind.

 

Die wenresep word weer vanjaar herhaal, 

die venue skuif net na Die Skuur. Ons gaan 

beide sale gebruik en verwag om ±400 

gaste te kan ontvang.

Daarom het ons almal in on

ondersteuning en hande nodig met die 

volgende: kaartjieverkope, allerlei 

wildsvleise, beesbiltong, konfyte, brode, 

ens. Kom ons maak voortaan die Mooirivier 

Biltongfees ‘n trotse Oosdopperfunksie!

Ons herinner u vroegtydig daaraan 

aangesien julle reeds vir ons kan help met 

die beplanning daarvan.

● Eerstens hou die datum oop sodat jy 

ook deel hiervan kan wees.

● Tweedens vra ons julle bydraes vir 

konfyte - dit is vrugtetyd en almal wat 

konfyt kook, kan

ekstra kook en vir ons skenk 

asseblief. 

● Derdens benodig ons ook wildsvleis

vir die biltong! Sodra die jagseisoen 

begin kan julle ook vir ons ‘n bok (of ‘n 
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Skryf agter op die foto wat die geleentheid 

was en die datum. Ook jou naam en 

selnommer. Sit dit in 'n koevert en gee dit vir 

Adéle. Dit sal nie verlore raak nie! 

Sodra ons dit gedigitaliseer het, besorg ons 

MOOIRIVIER BILTONGFEES –  

31 JULIE 2020 
 

Die Mooirivier Biltongfees wat reeds 

16 jaar deur GK Potchefstroom-Mooirivier 

gemeente in Potchefstroom gevestig is en 

baie gewild onder Potchefstromers is, gaan 

hierdie jaar by ons eie gemeente plaasvind. 

Die wenresep word weer vanjaar herhaal, 

die venue skuif net na Die Skuur. Ons gaan 

beide sale gebruik en verwag om ±400 

gaste te kan ontvang. 

Daarom het ons almal in ons gemeente se 

ondersteuning en hande nodig met die 

volgende: kaartjieverkope, allerlei 

wildsvleise, beesbiltong, konfyte, brode, 

ens. Kom ons maak voortaan die Mooirivier 

Biltongfees ‘n trotse Oosdopperfunksie! 

Ons herinner u vroegtydig daaraan 

aangesien julle reeds vir ons kan help met 

die beplanning daarvan. 

Eerstens hou die datum oop sodat jy 

ook deel hiervan kan wees. 

Tweedens vra ons julle bydraes vir 

dit is vrugtetyd en almal wat 

konfyt kook, kan ‘n botteltjie of 2 

ekstra kook en vir ons skenk 

Derdens benodig ons ook wildsvleis 

vir die biltong! Sodra die jagseisoen 

begin kan julle ook vir ons ‘n bok (of ‘n 



 

bees/vark) skenk vir die maak van 

biltong en droëwors. 
 

Kontak gerus vir Christa Bloem (082 376 

9412), Rieëtte (082 898 4197) of Adele (082 

532 8658) indien julle ons hiermee kan help. 

Nader aan die tyd sal ons meer inligting 

deurgee en ook skenkings van tuisgebakte 

brode vra. 
 

‘n Spesiale dankie, vir julle ons 

gemeentelede se ondersteuning en deel 

wees van ons projekte!

 
 

 

ALGEMENE INLIGTING:

WOW-HERWINNINGSPROJEK

 (WEN ONS WêRELD)

Maak gerus weer na die grendeltyd gebruik 

van ons herwinnings-hok. 
 

 LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

(DIAKONIE) 

ZAPPER (Selfoon toepassing) 

Hierdie QR-

simboolkode is 

gekoppel aan die 

Diakonie se 

rekening en slegs 

bydraes vir 

Barmhartigheid 

kan daarmee 

gemaak word - geen 

ander betalings aan 

die Diakonie of kerkraad nie. 

 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE

WhatsApp: GK Potch-Oos nommer 

                   067 713 2332 

Webblad: www.oosdoppers.co.za

Facebook: www.facebook.com/oosdoppers

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word: Facebookblad “Geref Kerk Potch

Videos van Preke by 

bees/vark) skenk vir die maak van 

Bloem (082 376 

9412), Rieëtte (082 898 4197) of Adele (082 

532 8658) indien julle ons hiermee kan help.  

Nader aan die tyd sal ons meer inligting 

deurgee en ook skenkings van tuisgebakte 

‘n Spesiale dankie, vir julle ons 

gemeentelede se ondersteuning en deel 

wees van ons projekte! 

ALGEMENE INLIGTING: 

HERWINNINGSPROJEK 

(WEN ONS WêRELD) 

Maak gerus weer na die grendeltyd gebruik 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 

Oos nommer  

www.oosdoppers.co.za 

www.facebook.com/oosdoppers 

Videos van elke erediens kan hier gesien 

Facebookblad “Geref Kerk Potch-Oos. 

http://ow.ly/ivfZ309vsdc

Ds Piet stuur weekliks sy preke per e

uit. Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang.

 

BYDRAES VIR DIE DIENELKANDER

Lidmate is baie welkom om 

nuus vir die Dienelkander deur te gee na die 

Kerkkantoor. Doen dit asseblief voor Vrydae 

09:00. (“Dien-elk-ander”: Nederlands vir “dien 

mekaar”!)  Die Dienelkander is elektronies 

beskikbaar en word Vrydae per e

uitgestuur. Kontak Ade

indien jy dit graag elektronies wil ontvang.

 
KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237

Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt  082 851 3637

                : Erasmus Venter 

Kerkkantoor: Adele   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936               

     
BANKBESONDERHEDE

 

Geref. Kerk Potchefstroom

ABSA Bank        

Tjekrek: 670 340 066  

Takkode: 632-005                                    

  

Diakonie 

ABSA Bank 

Tjekrek: 670 280 160

Takkode: 632 005 
 

Susters 

Capitec Bank 

Spaarrek: 145 652 5695

Takkode: 470 010 
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http://ow.ly/ivfZ309vsdc.  

Ds Piet stuur weekliks sy preke per e-pos 

uit. Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang. 

BYDRAES VIR DIE DIENELKANDER 

Lidmate is baie welkom om bydraes/berigte of 

nuus vir die Dienelkander deur te gee na die 

Kerkkantoor. Doen dit asseblief voor Vrydae 

ander”: Nederlands vir “dien 

mekaar”!)  Die Dienelkander is elektronies 

beskikbaar en word Vrydae per e-pos 

uitgestuur. Kontak Adele by die kerkkantoor 

indien jy dit graag elektronies wil ontvang. 

KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt  082 851 3637 

: Erasmus Venter     072 154 9410 

kantoor: Adele   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936                

BANKBESONDERHEDE 

Geref. Kerk Potchefstroom-Oos                      

                                            

Tjekrek: 670 340 066                                      

005                                              

160 

652 5695 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat 

almal hulle lastige kleingeld in ’n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die 

voorportaal van die kerk sal neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of iets 

toepaslik aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan. 

julle getroue bydraes!

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / 

 

 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld 

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee

 
Belangrike datums om te onthou!

Vrydag, 31 Julie = Biltongaand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTERS IN DIE GELOO

Intimiteit met God
Laat my gebed soos reukwerk voor U

die opheffing van my hande soos die

                               Psalm 141:2 

Blikkies-warmharte 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat 

almal hulle lastige kleingeld in ’n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die 

voorportaal van die kerk sal neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of iets 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan. 

julle getroue bydraes!  

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / 

beskikking. 

Sustersbydrae 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld 

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee. 

Belangrike datums om te onthou!
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SUSTERS IN DIE GELOOF 

Intimiteit met God 
Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, 

die opheffing van my hande soos die aandoffer. 

 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat 

almal hulle lastige kleingeld in ’n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die 

voorportaal van die kerk sal neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of iets 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan.  Baie dankie vir 

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry, 

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld 

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

Belangrike datums om te onthou! 



 

 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT 

VISVANGSWONDER BEVESTIG DIE AANSPRAKE DAT JESUS LEWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAPERNAUM. - Die aansprake dat Jesus van Nasaret lewe, het opnuut momentum gekry toe sy 

voormalige dissipels hom vroeg gisteroggend weer gesien het. Hierdie keer het hulle ‘n ongelooflike 

visvangs as bewys. 

Die rabbi Jesus, wat bekendheid verwerf het met s

verlede maand tydens die Paasfees in Jerusalem op omstrede wyse verhoor en daarna gekruisig.  

Na sy dood het sy dissipels teruggekeer na die beroep wat hulle gevolg het voordat Hy hulle geroep 

het om sy dissipels te word.  Hulle het hulle weer op die viswaters van die See van Tiberias begeef.

Eergisternag het hulle egter niks gevang nie.  Toe dit lig word, het Jesus op die strand gestaan en 

hulle aangesê om hulle nette aan die regterkant van die boot uit te gooi 

vol dat hulle dit nie weer kon intrek nie.  Toe hulle later tel, was daar altesaam honderd drie en 

vyftig groot visse.  Wat verder verbasend is, is dat die net ten spyte van die reusevangs nie 

geskeur het nie. 

Die leier van die dissipels, Simon seun van Johannes, sê diè oggend het sy hele lewe verander.  “Ek 

het gedink na ons Meester se dood sal alles maar weer teruggaan na die ou dae, maar ek was 

verkeerd.  Hy lewe en daar wag baie werk op ons.  Die hele wêreld moet van Hom hoor

Te oordeel na die entoesiasme van die vissers, sal dit dalk gebeur …

OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies
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UIT DIE BYBELKOERANT – met ‘n prentjie vir julle om in te kleur.
 

VISVANGSWONDER BEVESTIG DIE AANSPRAKE DAT JESUS LEWE

Die aansprake dat Jesus van Nasaret lewe, het opnuut momentum gekry toe sy 

voormalige dissipels hom vroeg gisteroggend weer gesien het. Hierdie keer het hulle ‘n ongelooflike 

Die rabbi Jesus, wat bekendheid verwerf het met sy vars Skrifuitleg en talle wonderwerke, is 

verlede maand tydens die Paasfees in Jerusalem op omstrede wyse verhoor en daarna gekruisig.  

Na sy dood het sy dissipels teruggekeer na die beroep wat hulle gevolg het voordat Hy hulle geroep 

te word.  Hulle het hulle weer op die viswaters van die See van Tiberias begeef.

Eergisternag het hulle egter niks gevang nie.  Toe dit lig word, het Jesus op die strand gestaan en 

hulle aangesê om hulle nette aan die regterkant van die boot uit te gooi 

vol dat hulle dit nie weer kon intrek nie.  Toe hulle later tel, was daar altesaam honderd drie en 

vyftig groot visse.  Wat verder verbasend is, is dat die net ten spyte van die reusevangs nie 

dissipels, Simon seun van Johannes, sê diè oggend het sy hele lewe verander.  “Ek 

het gedink na ons Meester se dood sal alles maar weer teruggaan na die ou dae, maar ek was 

verkeerd.  Hy lewe en daar wag baie werk op ons.  Die hele wêreld moet van Hom hoor

Te oordeel na die entoesiasme van die vissers, sal dit dalk gebeur …  
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met ‘n prentjie vir julle om in te kleur. 

VISVANGSWONDER BEVESTIG DIE AANSPRAKE DAT JESUS LEWE 

Die aansprake dat Jesus van Nasaret lewe, het opnuut momentum gekry toe sy 

voormalige dissipels hom vroeg gisteroggend weer gesien het. Hierdie keer het hulle ‘n ongelooflike 

y vars Skrifuitleg en talle wonderwerke, is 

verlede maand tydens die Paasfees in Jerusalem op omstrede wyse verhoor en daarna gekruisig.  

Na sy dood het sy dissipels teruggekeer na die beroep wat hulle gevolg het voordat Hy hulle geroep 

te word.  Hulle het hulle weer op die viswaters van die See van Tiberias begeef. 

Eergisternag het hulle egter niks gevang nie.  Toe dit lig word, het Jesus op die strand gestaan en 

hulle aangesê om hulle nette aan die regterkant van die boot uit te gooi - en siedaar! Die net was so 

vol dat hulle dit nie weer kon intrek nie.  Toe hulle later tel, was daar altesaam honderd drie en 

vyftig groot visse.  Wat verder verbasend is, is dat die net ten spyte van die reusevangs nie 

dissipels, Simon seun van Johannes, sê diè oggend het sy hele lewe verander.  “Ek 

het gedink na ons Meester se dood sal alles maar weer teruggaan na die ou dae, maar ek was 

verkeerd.  Hy lewe en daar wag baie werk op ons.  Die hele wêreld moet van Hom hoor!” 


