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09:30 AANLYN WOORDBEDIENING 
 

Nehemia reeks - preek 4 
 

Ons het verlede week gehoor dat die mense 
in Jerusalem onder leiding van Nehemia 
besluit het om die muur van Jerusalem te 
herbou. Die eer van die Here en die belofte 
van die Here se bystand het hulle gemotiveer 
en hulle het die bouwerk begin ten spyte van 
vyandige mense wat hulle gedreig het. 
 
Hier in hoofstuk 3 sien ons hulle dan aan die 
werk! Wat ‘n ongelooflike bouspan was dit 
nie! Hoëpriester, priesters, Leviete, 
tempelslawe, aptekers, sakemanne, 
smelters, stadsamptenare - almal in die 
bouspan! Mense van binne en buite 
Jerusalem het skouer aan skouer gewerk - 
elkeen net die deel wat aan hulle toegesê 
was! Elkeen voor sy huis! Met ‘n deeglike 
bouplan het die bouspan die werk vinnig en 
effektief gedoen!    
 

Let op: In hierdie hoofstuk word die Here net 
een keer genoem en Nehemia glad nie 
genoem nie! Die fokus val volledig op die 
bouspan! Mense uit die gemeenskap - 
gelowiges - wat verantwoordelikheid neem en 
sommiges wat dubbele verantwoordelikheid 

neem! Gelowiges wat baie opoffer en wat 
gekoördineerd werk om die gemeen-
skapslewe te herstel!  
 

Gaan dit hier dan net om mense? Is God 
afwesig? Glad nie! Dit sien mens duidelik uit 
wat hier gebeur! Dis God wat hierdie 
uiteenlopende bouspan bymekaar bring, 
motiveer en bymekaar hou! Hy is in die harte 
en gedagtes van die bouspan! Hulle doen die 
werk vir Hom! En dis die geheim!  
 
Tema: Ons is God se Geesvervulde 
bouspan wat besig is om die werk in God 
se koninkryk te doen! Hoe vorder die 
stukkie muur voor jou huis?  
 
Hier is die volgorde van ons 
Woordbediening vandag: 
Sing: Ps 33 - 2: 1, 3  
Gebed om seën  
Sing: Ps 8 - 1: 1, 2, 4, 7 
Geloofsbelydenis: Sing Sb 12 - 3: 1, 2 
 

Wetlesing uit Matteus 5: 1 - 16 
Sing: Sb 14 - 1: 1, 2  
Gebed 
 

Skriflesing: Nehemia 3. Fokusvers: vers 5 
Woordverkondiging 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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Gebed 
Sing: Sb 10 - 2: 1 
Gebed om seën 

Liefdegawes vandag:  Ons eie Diakonie. 

(Gebruik die Zapper App of eft in Diakonie 
se rekening)  

GEEN GROEPBEDIENING 
 
 

 MEELEWING 
   

● Hantie Grobler was die afgelope week 

weer vir ondersoeke en gaan volgende 

Saterdag vir ‘n angiogram in Anncron 

Hospitaal. Ons bid haar en Douw baie 

sterkte toe met die lang 

beproewingspad! 

● Marie du Plessis gaan volgende 

Saterdag vir ‘n ondersoekende 

angiogram in Klerksdorp. 

● Tjaart en Estelle Earle het albei Covid-

19 opgedoen en word tuis in 

Viljoenskroon behandel. 

● Harmen Wijnberg sterk steeds aan in 

die hospitaal in Klerksdorp nadat hy 

behandeling vir hartritme moes 

ondergaan.  

● Elsa Coetzee en Louis en Elize Abrie 

herstel steeds tuis nadat hulle Covid-19 

opgedoen het. Louis se broer, wat 

kanker gehad het, is oorlede kort na sy 

ander broer wat aan Covid oorlede is. 

Ons bid hulle die troos van die Here 

toe! Intussen het oom Johan bronchitis 

opgedoen en is ook in die bed.  

● Johanna Venter se susters is oorlede. 
 

Ons bid al hierdie lidmate troos en 
beterskap toe in hierdie beproewings. 
 

ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 

SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

Isak vd Walt, Lana Labuschagne, Estette 
Bredenkamp, Annette Coetsee, Joe 
Coetzee, Dries en Rita Schutte.  

 

BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 
Vandag  
09:30 Aanlyn Woordbediening 
          Katkisasie - ouers en kinders doen   
          Les 16      
Geen groepbediening 
 

Maandag 
Skole heropen 
19:00 Bedieningsdiensgroep (zoom) 
 

Dinsdag 
17:15 Katkisasie gr. 11 
 

Woensdag 
17:15 Katkissie gr. 8 
18:00 Katkisasie gr. 9 
18:30 Katkisasie gr. 10 
 

Donderdag 
18:30 Bybelstudie: Klipdrif 
 

Saterdag 
2de Kersmarkkeuring 
 

VERJAARSDAE 
 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

Sondag, 25 Julie 
Sr Anelle Venter 
 

Maandag, 26 Julie 
Jbr Corniel Coetzer 
Br Hendrik vd Walt 
Br Dawie v Zyl 
Br Jaco Venter 
 

Dinsdag, 27 Julie 
Jsr Lindsey de Kock 
Br Gert Kruger 
Sr Jurie Quass 
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Woensdag, 28 Julie 
Br Paul du Plessis * 
Jsr Tiarie Joubert 
Jsr Arianna v Deventer 
Br Ab Yssel * 
 

Vrydag, 30 Julie 
Jsr Lenè v Niekerk 
 

Saterdag, 31 Julie 
Br Louis Abrie 
 
 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo 75  
   jaar. 
 

Indien u van hierdie lidmate wil skakel, kan 
u die kontaknommer by die kerkkantoor 
kry (toepassing van die POPIA -
wetgewing).  

 
AGTERGROND OOR DIE REEKS UIT 

NEHEMIA 
 

Soos tydens die inleiding met Esra 
verduidelik is, moet ons onthou dat 1 en 2 
Kronieke, Esra en Nehemia, aanvanklik een 
boek was en eers later van mekaar geskei is. 
Die tydsverloop tussen Esra se koms en en 
Nehemia se koms blyk 13 jaar te wees.  
 
Die boek kan in vier dele verdeel word:  

1. Hf 1: 1 - 7: 73 Hooftema: Die bou van 

die mure van Jerusalem. 

2. Hf 8: 1 - 10:39 Hooftema: Esra leer die 

volk uit die Woord hoe om te lewe. 

3. Hf 11:1 - 13:3 Hooftema: Ander 

godsdienste hervormings deur 

Nehemia. 

4. Hf 13:4 - 31 Hooftema: Nehemia se 

tweede besoek en hervormings. 

 
Nehemia se naam beteken: “die Here troos/ 
het getroos” en is baie sprekend in die lig van 
wat die toestand van die teruggekeerde Juda 
in Jerusalem was (hf 1: 3) en watter impak dit 
op Nehemia gemaak het (hf 1: 4). Die Here 

troos Nehemia en deur Nehemia troos die 
Here sy volk!   
 
Die onderskeid tussen die hoofboodskap van 
Esra en dié van Nehemia lê in die verskil 
tussen kerk en koninkryk. Serubbabel en 
Jesua is gestuur om die tempel te gaan 
herbou en Esra om die Woord van God weer 
in die sentrum van die volk se lewe te plaas. 
‘n Mens kan dus sê: hulle het die kerklike 
lewe (die persoonlike verhouding met en 
aanbidding van God) kom herstel!  
 
Maar die kerk is ook deel van die breër 
samelewing waar God se Woord ook 
sentraal moet staan! Nehemia kom om die 
samelewing in Jerusalem te herstel deur die 
mure van Jerusalem te herbou! Vanuit die 
kerk (vanuit ons persoonlike verhouding met 
die Here) bou ons ook aan die samelewing 
waar die Here ons plaas!  
 
Die hele lewe (kerk en wêreld) behoort aan 
God. Die begrip koninkryk van God beteken 
dat God oor alles regeer - ook oor die 
sondige wêreld! Dus moet ons ook in die 
wêreld (koninkryk) ons roeping vervul en “die 
stad van God” (die mure van Jerusalem) bou.   
 
‘n Opmerklike verskil tussen die vorige leiers 
wat in die boek Esra leiding geneem het en 
Nehemia is dat Serubbabel, Jesua en Esra 
deur God self geroep en gestuur word om die 
werk te gaan doen! Daar is duidelik ‘n 
eksterne roeping vir die spesifieke taak.  
 
Nehemia, word nie van buite (ekstern) deur 
God geroep nie! Nehemia is ook nie ‘n 
geestelike leier soos die voriges nie! 
Nehemia is ‘n “gewone” gelowige in ‘n 
gewone werk (geen indrukwekkende CV)! 
Maar wanneer hierdie opregte gelowige sien 
dat God se volk en werk in die samelewing 
skade lei, neem hy verlof by sy werk en gaan 
doen hy wat nodig is om die koninkryk van 
God te bou!  
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Preek 1 God gebruik “gewone gelowiges” as 
bouers in sy koninkryk!  Is jy 
              ‘n toeskouer of bouer? 
Preek 2 God gee aan ons ‘n bouershart vol 
geloofsvertroue, selfverloëning en 
              wysheid! Kom ons bou! 
Preek 3 Die eer van God dryf ons om die 
nood in ons gemeenskap te 
             identifiseer en saam met 
medegelowiges te begin bou.  

 

GKSA NUUS 
 

NOOD IN KZN GEMEENTES EN 
GEMEENSKAPPE  

 

Na gesprekke met gemeentes in KZN en 
onder leiding van die SDDS (Sinodale 
Deputate vir Diakonale Sake) blyk dit dat die 
beste wyse waarop ons kan help, is om geld 
beskikbaar te stel waarmee gemeentes in 
hulle eie omstandighede nood kan verlig.  
 
Ons Diakonie het R15 000 bewillig en reeds 
geskenk. Ons doen ‘n beroep op lidmate om 
- indien dit vir u moontlik is - ‘n spesiale 
bydrae aan die Diakonie vir die projek te 
maak. U kan saam met u EFT of Zapper-
inbetaling net die kode “KZN” bysit dan weet 
die Diakonie dat dit vir die projek gaan en kan 
dit help om die nood te verlig.   
 

BYBELLEES PROJEK  
Week 28 (26 Julie – 1 Augustus) 
Maandag    Jesaja 40:1 – 41:29 
Dinsdag      Jesaja 42: 1 – 43:28 
Woensdag Jesaja 44:1 – 45:25 
Donderdag  Jesaja 46:1 – 49:7 
Vrydag         Jesaja 49:8 – 51:23 
Saterdag     Jesaja 52:1 – 56:12 
Sondag        Jesaja 57: 1 – 59:21 
 
Stuur jou klagtes of gedagtes, enige navrae 
of versoeke aan Erasmus Venter by 076 090 
4459 of stuur ŉ e-pos aan 
eav.venter@gmail.com 
 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 

Lidmate wat ingeteken is op Kerklike 

tydskrifte kan dit gerus by die kerkkantoor 

afhaal. 
 

         ALGEMENE INLIGTING 

 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

(DIAKONIE) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 KONTAKBESONDERHEDE 

Ds. Piet:    018 290 5635 / 082 779 1237     

Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt – 082 851 3637  

                  Erasmus Venter – 076 090 4459                

Kerkkantoor: Adele– 018 290 7690 /  

                   082 532 8658 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster: Dawie v Zyl –  082 774 7936

mailto:eav.venter@gmail.com
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              1  P E T R U S  1 :  3 - 4  “ . . . N O U  H E T  O N S  ‘ N  L E W E N D E  H O O P . . . . . ”  

 

SUSTERSBYDRAE 

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

Dankie vir die susters wat op gereelde basis ‘n bydrae vir hierdie werk gee. 

 
 

 

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 toepaslik aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan. 

Baie dankie vir julle getroue bydraes! 
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         Oosdoppertjies 
Johannes 3:16 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, 

sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

mag hê. 
 

           

FARAO VIER SY GEBOORTEDAG MET ‘N GROOT ONTHAAL 

AVANIS - Die farao het gister sy verjaarsdag luisterryk 

gevier toe hy al sy amptenare op ‘n reuse banket onthaal het.  

Kos en drank was daar in oorvloed en die danseresse het met 

hulle skoonheid en grasie die gaste van al hul sorge laat 

vergeet. 

Die hoogtepunt van die onthaal was weereens die openbare 

verhoor van die farao se persoonlike gevangenes.  Vanjaar is 

daar twee baie prominente gevangenes voor die farao 

gebring:  Die hoofkelner en die hoofsjef van die paleis, wat 

al geruime tyd in die koninklike tronk aangehou is.  Die sjef is ter dood veroordeel:  Hy moet 

aan ‘n paal hang totdat die voëls sy bene kaal gevreet het.  In ‘n grootmoedige gebaar wat ‘n 

dawerende applous uitgelok het, het die farao die hoofkelner begenadig en weer in sy pos 

aangestel.  Hy het onmiddellik sy werk hervat en vir die res van die banket die farao bedien.   

Die Bybelkoerant het na die fees ‘n kort onerhoud met die gelukkige kelner gevoer.  Hy het 

gesê hy is nie eintlik verbaas oor die uitslag nie.  Hy het drie dae tevore ‘n droom gehad 

waarin die gode hom verseker het dat hy in sy amp herstel sal word.  Hy sê hy voel nogal sleg 

oor die sjef, want hulle het lank ‘n sel gedeel en goeie vriende geword.  Oor sy tyd in die 

tronk wou hy nie veel uitwy nie.  “Dis ‘n verskriklike plek daardie.  Bid net dat jy nooit daar 

kom nie.” 

Lees dit in Gen. 39: 20b - 40: 23           Bron: Die Bybelkoerant 

 

 


