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09:30 OGGENDEREDIENS EN 
UITSENDING: Student Johan Willemse 

 
Ons verwelkom vir Johan in ons midde. Hy is 
besig met sy 5de jaar teologiese studies en 
ons bid hom die seën van die Here toe met sy 
optrede as liturg vandag. Baie welkom aan 
proff Hennie Goede en Chris van der Walt en 
ook aan Johan se vriende en familie.  
 
Tema: God roep en skenk alles wat nodig is 
vir ŉ godvresende lewe, daarom moet jy deur 
jou lewe bevestig dat God jou geroep het. 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 116 - 1: 1 en 7 ; Votum (Lees 
uit Ps. 24:7-10); Gebed om seën;  
Loflied: Ps. 48 - 1:1 en 4; Geloofsbelydenis: 
Apostoliese geloofsbelydenis en sing  
Ps. 9 - 1:1 en 7 
  
Ons verootmoedig ons voor God 
Wetlesing: Eksodus 20; Lied na die wet:  
Ps. 31 - 1: 1 en 3; Gebed 
 
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: 2 Petrus 1:1-15 (1983 vertaling) 

Sing met die oog op die prediking: Ps. 25 - 1: 
1 en 2; Woordverkondiging 
 
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Sb 14 - 1: 1, 2 en 3; Gebed om 
Seën; Amenlied: Sb 13-2. 
 

17:00 AANDDIENS EN UITSENDING:   
Ds. Piet 

  
Nehemia preek 5 

 
Ons het verlede week gehoor dat ons God se 
Geesvervulde bouspan is wat Hy gebruik om 
sy koninkryk te bou. Elkeen van ons het 
besef dat ons ‘n stukkie muur voor ons huis 
het om aan te werk! Ons moet egter ook weet 
dat enige bouwerk in die koninkryk van God 
met harde weerstand van Satan teengestaan 
sal word. Hy sal alles in sy vermoë doen om 
hierdie bouspan teë te staan en die werk tot 
stilstand te bring of te verwoes!  
 
Ons het reeds in die boek Esra gesien dat 
Satan daarin geslaag het om die bouwerk 
aan die tempel vir baie jare tot stilstand te 
bring met die weerstand wat hy deur die 
vyande van Israel opgewek het. Hier in hf 4 
gaan hy weer oor tot die aanval en soos altyd 
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het Satan verskillende strategieë wat hy volg. 
Hier in hf 4 sien ons dat hy weerstand van 
buite opwek (eksterne faktore) om die 
bouwerk tot stilstand te dwing. In hf 5 gaan 
ons sien dat hy ook weerstand van binne 
(interne faktore) gebruik om die volk te verlam 
en die werk tot stilstand te dwing!  
 
Nehemia tree egter as Geesvervulde leier op 
en gebruik geestelike en fisiese krag om 
hierdie aanval van die vyand af te weer. Hy 
bewapen die bouspan met fisieke wapens 
(swaarde, spiese, skilde en boogskutters) en 
hy bewapen hulle met geestelike wapens:  
1. Moenie bang wees nie, 2. Dink aan die 
Here, groot en ontsagwekkend, 3. Veg voort!  
 
Tema: Jy moet ernstige weerstand teen 
jou bouwerk in die koninkryk verwag maar 
oorwin dit met die wapens wat God jou 
gee!  
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 2 - 1: 1,6 ; Votum; Seën; Loflied 
Ps 18 - 1: 1,10,13;  Gebed. 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Nehemia 4 
Teksverse: Nehemia 4: 14 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Sb 18 - 7: 1,4,6,11,12 ; Seën; 
Amenlied: Sb 13-3. 
 

Liefdegawes vandag:  Vir die 
Emeritusfonds en ons eie Diakonie. 

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

 
 
 
 
 

 MEELEWING 
   

● Tannie Sannie Pieters is Dinsdagaand 

in die hospitaal oorlede. Ons dra oom 

Willie en ook vir Willie en Hannelie 

Pieters aan die troos van die Here op. 

Die troosdiens vind eerskomende 

Vrydag om 10:00 hier plaas en die ter 

aarde bestelling 12:00 op Willie en 

Hannelie se plaas.  

● Ryan Bezuidenhout se stiefpa is ook 

onder baie moeilike omstandighede 

oorlede. Ons bid hulle die Here se 

troos toe.  

● Hantie Grobler en Marie du Plessis het 

gister albei angiogramme ondergaan 

en ons vertrou dat die uitslae gunstig 

sal wees.  

● Bennie van Emmenis het Covid-19 

opgedoen en word in Wilgeheuwel 

Hospitaal behandel. Hy sukkel baie 

met sy suurstofvlakke.    

● Hugo Huisman het ‘n 

lensvervangingoperasie ondergaan. 

Hulle kinders het almal Covid-19 

opgedoen en Bertus het in die 

hospitaal beland.   

● Hannatjie du Plessis het ook ‘n 

lensvervangingoperasie ondergaan.  

● Ons dink ook aan al ons lidmate wat 

steeds besig is om van Covid-19 te 

herstel en bid hulle volkome genesing 

toe. 

 
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.  
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BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 
Vandag  
09:30 Oggenddiens 
          Katkisasie - ouers en kinders doen  
          Les 17 tuis  
17:00 Aanddiens 
 

Maandag 
17:30 Diakonie: Dagbestuur vergader 
 

Dinsdag 
17:00 Eiendomme diensgroep 
17:15 Katkisasie gr. 11 
 

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

Donderdag 
18:00 Elim Bybelstudie 
 
 

VERJAARSDAE 
 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

Sondag, 1 Augustus 
Br JD Aucamp 
 

Dinsdag, 3 Augustus 
Sr Adele Delport 
 

Woensdag, 4 Augustus 
Jsr Linde Oelofse 
 

Vrydag, 6 Augustus 
Br Jan-Harm Burger 
Br Neels Coetzer 

Br Petri Schutte * 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo 75 
jaar. 

BOODSKAPPE UIT NEHEMIA TOT 
DUSVER 

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.  
Preek 4: Ons is God se Geesvervulde 
bouspan wat Hy vandag gebruik om sy           
koninkryk te bou. Hoe vorder die stukkie 
muur voor jou huis?  

 
GKSA NUUS 

 

Dag van verootmoediging op Sondag,  
15 Augustus 

Klassis Potchefstroom roep kragtens KO 
art 66, na aanleiding van ŉ versoek van die 

GK Randburg, al die kerke in die GKSA tot 
ŉ dag van verootmoediging en gebed op 

Sondag 15 Augustus op.  

Die motivering vir die dag is soos volg: 

1.  Die Covid-19 pandemie wat die 

wêreld geruk het en ook in  Suid 

Afrika en Namibië die GKSA diepe 
hartseer veroorsaak het.  

2. Die ongebreidelde kriminaliteit 

en plundery van winkels en infra-
struktuur wat Suid Afrika die 

afgelope tyd teister.  Voorbidding 

word veral gedoen vir die 
gemeentes en gemeenskappe in 

KZN en Gauteng wat intens 

hierdeur geraak is. 

3. Stryd teen misdaad, ekonomiese 

bemagtiging van groot dele van die 

bevolking, tussen-etniese 
versoening en verbetering van 

owerheidsdienste en handhawing 
van wet en orde. 

4.  Dank vir milde reën oor groot 

dele van die land, maar ook 'n 
smeking vir genoeg reën vir droë 

gebiede soos dele van die Oos-

Kaap en die Noord-Kaap is nodig. 
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5.   Groter respek vir die skepping 

en die stryd teen uitbuiting van die 

natuur. 

Allereers, en voor enige gebedsversoeke, 

gaan dit oor lof aan God vir Sy genade 

jeens die sondige mensdom, en diepe 
verootmoediging en bepleiting van ons 

sondeskuld op grond van Christus se 
eenmalige kruisoffer. 
  

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 R 15 000 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.   

 

KURATORE RAPPORT AAN KERKE 

1. AGTERGROND 

Die afgelope weke se gebeure in Suid-Afrika, 
tesame met die durende impak van COVID-
19, het heelwat trauma en onsekerheid 
teweeg gebring vir elke inwoner van ons land. 
Binne hierdie situasie is ons as Christene 
egter besonder bevoorreg om geborge te 
mag leef met die geloofsvertroue dat ons aan 
ons Here Jesus Christus behoort, Hy wat as 
Koning alle mag in hemel en op aarde het. By 
die Teologiese Skool Potchefstroom word 
Teologiese Studente opgelei om hierdie 
Goeie Nuus van Jesus Christus in ons wêreld 
bekend te maak en gelowiges te begelei om 

elke dag vanuit ons Here Jesus te leef. Op 27 
Julie 2021 het die Kuratore wat toesig hou 
oor hierdie opleiding virtueel vergader. Graag 
gee ons aan die kerke hieroor terugvoer. 2 
KURATORE Die kuratore is predikante 
vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika wat ‘n tweeledige verantwoordelikheid 
het, naamlik: 

• Versorg die professore wat die diens van 
opleiding van die Teologiese Skool 
Potchefstroom verrig en hou toesig oor hul 
werksaamhede. 

• Hou toesig oor die teologiese studente 
vanuit die GKSA. 

2. KURATORE  

Die kuratore word gewoonlik deur die 
onderskeie Streeksinodes aangewys vir ‘n 
tydperk van drie jaar. Die huidige kuratorium 
se dienstyd is weens die impak van COVID-
19 en die gepaardgaande besluit om die 
Algemene Sinode van Januarie 2021 na 
Januarie 2023 uit te stel, nou tot vyf jaar 
verleng. Die kuratore besef dat hulle hiermee 
ook ‘n besondere verantwoordelikheid dra en 
vra dan ook dat die kerke vir hulle sal bly bid 
om met wysheid hul opdragte te kan uitvoer. 

3.  PERSONEEL BY TEOLOGIESE SKOOL 

By die Teologiese Skool is tans 12 beroepe 
professore vanuit die GKSA diensbaar. Hulle 
funksioneer onder leiding van die Rektor van 
die Teologiese Skool, prof. Henk Stoker 
tesame met twee Vise-Rektore, proff. 
Francois Viljoen en Francois Muller. Waar dit 
vir die kerke en die kuratore belangrik is dat 
veral beroepe professore betrokke is by die 
vorming van ons studente, word die werkslas 
vir ons professore elke jaar meer – soos die 
aantal beroepe professore hoofsaaklik 
weens finansiële redes minder word. Daarom 
gee die kuratore indringend aandag aan die 
vraag hoe om die professore in staat te stel 
om al hul verantwoordelikhede te kan uitvoer. 



 5 

Daar word tans gekyk na ‘n ad hoc-reëling dat 
in sekere modules studente deur nie-beroepe 
professore onderrig kan word waar dit 
algemene en nie belydenismatige sake binne 
die vakgebied behels. Met die 
administratiewe personeel het daar verskeie 
veranderinge gekom. Mev. Ami du Toit was - 
met ŉ kort onderbreking tussenin - 16 jaar die 
Registrateur van die Teologiese Skool 
Potchefstroom en het einde Maart 2021 
afgetree. Sy het kosbare werk verrig – 
waarvoor daar groot waardering bestaan. In 
haar plek het sr. Elsabé Labuschagne vanaf 
1 April as Registrateur begin optree. Haar 
posisie as assistent van die Rektor en 
Rektoraat is vanaf 1 Mei deur sr. Lieze 
Coetzer oorgeneem, wat ons graag wil 
verwelkom. 

4. STUDENTE BY TEOLOGIESE SKOOL 

Daar is tans 52 broers wat begelei word om 
as met verloop van tyd die Goeie Nuus van 
ons Here Jesus in ons gemeentes te kan 
bedien. Aan die begin van 2021 het vier 
broers as eerstejaars met hul studies begin, 
terwyl ses broers beplan om DV aan die einde 
van 2021 hul studies te voltooi. Ons dank ons 
Here dat Hy deur sy Gees elkeen van hierdie 
broers oortuig het van hul roeping om as 
bedienaars van die Woord te kan dien. Daar 
bestaan egter ‘n diep kommer by die kuratore 
oor die feit dat geen broers tans aansoek 
gedoen het om in 2022 met hul studies te 
begin nie. Ons glo dat ons Here Sy 
boodskappers roep en stuur, maar besef ook 
dat ons kerke ‘n groot verantwoordelikheid 
het om jong broers te begelei om die Here se 
roeping tot die diens van bedienaar van die 
Woord in hul lewe raak te sien. Daarom wil 
die kuratore die kerke oproep om erns te 
maak met die identifisering van broers wat 
moontlik oor die nodige gawes beskik om as 
predikante te dien en om hulle persoonlik te 
begelei in die biddende oorweging van ‘n 
moontlike roeping deur die Here. As kuratore 
bid ons saam met die kerke dat die Here ons 
meer en meer in staat sal stel om ook in die 

toekoms saam met Jesaja te kan uitroep: 
“Hoe lieflik is op die berge die voete van hom 
wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat 
hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing 
uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!” 
(Jesaja 52:7)  

Binne die COVID-19-situasie ontvang ons 
studente steeds hul vorming grotendeels op 
virtuele vlak. Hierdie manier van doen lei tot 
baie uitdagings, spesifiek ook in die 
persoonlike belewing van die studente. 
Daarmee saam kan heelwat van die 
praktiese werk wat in groepe gedoen word, 
nie plaasvind nie. Terwyl die NWU besluit het 
om die Julie-eksamens met ‘n deurlopende 
evaluering te vervang, het die professore en 
- waar ter sake – die kuratore tog ‘n 
mondelinge evaluering in die gebruiklike 
modules gebruik, al was dit op virtuele wyse. 

Elke student wat in sy finale jaar is, het deur 
die loop van die afgelope drie maande vier 
preke (wat hulle selfstandig gemaak het), 
aan die kuratore voorgelê. Die kuratore 
beoordeel hierdie preke indringend en kyk so 
in watter mate die broers die vermoë 
ontwikkel het om die Here se Woord konkreet 
te bedien. 

5. VERHOUDING MET DIE NWU 

In 2006 het die Sinode ‘n hersiene 
ooreenkoms tussen die GKSA en Noordwes 
Universiteit goedgekeur. Hierdie 
ooreenkoms omskryf die verhouding tussen 
die GKSA en die NWU. Weens 
veranderende wetgewing is die kuratore en 
die NWU besig om aandag te gee aan 
noodsaaklike verandering aan die 
ooreenkoms. Een van die noodsaaklike 
vereistes is dat die GKSA ‘n eie Privaat 
Hoëronderwysinstelling registreer by die 
Departement van Hoër Onderwys en 
Opleiding. Die kuratore het daarom besluit 
om ‘n Gereformeerde Teologiese Akademie 
as sodanige Privaat Hoëronderwysinstelling 
te registreer.  
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6.  DIE PAD VORENTOE  

Die kuratore het aan die einde van 2020 
mekaar, ons professore en studente en al ons 
broers en susters wat deel is van die GKSA 
aan die woorde van ons Here in Jesaja 43 
herinner ... in besonder dat Hy by ons is ... 
ongeag van hoe stormagtig die lewe is. 
Gedurende die eerste sewe maande van 
2021 was daar weer baie stormwinde wat ons 
as kerke saam deurleef het. Tog kan ons 
raaksien hoe ons Here steeds in ons wêreld 
daar is. Daarmee saam wil ons elke kind van 
ons Here aanspoor om te luister na die Here 
se oproep: “Bedaar en erken dat Ek God is, 
hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. met 
die heerlike versekering daarmee saam: Die 
Here, die Almagtige, is by ons, die God van 
Jakob is vir ons 'n beskutting” (Psalm 46:6, 
11-12). 

U broers in Christus,  

Malan van Rhyn / Pieter Kurpershoek 

 

 
BYBELLEESPROJEK  

Week 29 (2 – 8 Augustus) 
Maandag    Jesaja 60:1 – 64:12 
Dinsdag      Jesaja 65:1 – 66:24 
Woensdag Daniël 1:1 – 2:49 
Donderdag  Daniël 3:1 – 4:37 
Vrydag         Daniël 5: 1 – 7:28 
Saterdag     Daniël 8:1 – 10:21 
Sondag        Daniël 11:1 – 12:13 

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 . . . . . ”  

 

 

TEESKINKGELEENTHEDE  
 

Ter wille van ons gemeente se veiligheid en ons huidige inperkingsregulasies, sal daar nog nie 
teen en koffie na die oggenddiens bedien word nie.

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. 
 

           

JONG KONING KIES INSIG 

GIBEON - Die nuwe jong koning van Israel, Salomo, seun van Dawid, het laasnag 

hier die geleentheid gekry vir iets waarvan die meeste mense maar net in feëverhale 

hoor:  Hy het die geleentheid gekry om te kies net wat hy wil hê. 

Koning Salomo, wat maar pas sy vader Dawid as koning opgevolg het, het hierheen gekom om te kom 

offer - ‘n duisend brandoffers.  Dit is toe dat die Here in ‘n droom aan hom verskyn het met die 

ongelooflike aanbod dat hy kan kies net wat hy wil en hy sal dit kry.  En net so ongelooflik was sy 

keuse:  Nie rykdom of aansien of sukses of ‘n lang lewe nie, maar - gehoorsaamheid aan God en insig! 

‘n Paleiswoordvoerder het baie mense se gevoelens opgesom toe hy hierop gereageer het met die 

woorde: “Dit wys net hoekom hy die koning is en nie ek nie.  Ek wonder net of iemand wat die wysheid 

het om só ‘n keuse te doen, nog insig nodig het?” 

Lees hiervan in 1 Kon. 3: 2-15         Bron: Die Bybelkoerant 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 

 

 


