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09:30 OGGENDEREDIENS: Ds. Piet 
 

Ons is saam met Gerrit en Hestie Janse van 
Rensburg dankbaar dat Mia vandag gedoop 
kan word. Na ‘n tyd van hartseer en verlies is 
ons dankbaar vir vreugde oor die Here se 
genade in hulle lewe. Baie welkom aan familie 
en vriende wat vandag saam met ons die Here 
aanbid. 
 
Reeksprediking uit Hebreërs - Preek 9 
Ons het die eerste hoofdeel van die boek (hf 1: 
1 - 4:13) afgehandel waarin die skrywer 
hoofsaaklik die fokus op Christus as die laaste 
“praat” van God laat val het. Die fokus was op 
Christus as seun van God en Verlosser en dat 
Hy in alle opsigte verhewe is bo die bedeling 
van die Ou Testament. Hierdie verkondiging 
oor Christus is telkens vir die lesers persoonlik 
gemaak in ernstige vermaninge om hulle in 
geloof aan Christus te onderwerp. (Sien die 
temas van die die eerste agt preke hieronder). 
 
In die tweede hoofdeel van die boek (hf 4: 14 - 
10:18) wil die skrywer nou sy lesers se aandag 
vestig op die wyse waarop Christus ons gered 
het in vergelyking met die wyse waarop God 
redding in die Ou Testament gegee het. In 
hierdie hoofdeel gaan dit oor Christus as 
Hoëpriester volgens die orde van 

Melgisedek. Omdat sy lesers oorweeg het om 
vanuit die Christelike geloof terug te val op die 
Joodse geloof wou hy hulle oortuig dat Christus 
die ware en finale Hoëpriester is wat Homself 
as offer gegee het tot redding van almal wat in 
Hom glo.  
 
Hy begin hieroor praat in hf 4:14 - 5:10 maar 
dan onderbreek hy die gesprek oor Christus as 
Hoëpriester met ‘n vermaning oor die die vlak 
van die lesers se geloofsvolwassenheid (hf 
5:11 - 6:20) om eers weer in hf 7: 1 verder oor 
die hoofsaak te praat.  
 
Hoekom? Het jy al Hebreërs 7,8,9 en 10 
indringend gelees en probeer verstaan? Dis 
baie moeilike stof, nê! Dis diepgaande Ou 
Testamentiese teologie wat op Christus en ons 
verlossing toegepas word! Die skrywer voel hy 
kan amper nie hierdie diepgaande teologie met 
hulle bespreek alvorens hulle nie bereid is om 
regtig in hulle geloof te groei nie! Die probleem 
is nie die diepgaande teologie nie, die 
probleem is dat dié wat dit moet verstaan, nie 
gereed is nie. 
 
Want wat het gebeur? As gevolg van die feit 
dat die lesers deur ‘n baie moeilike tyd gegaan 
het, het hulle desperaat na troos en geestelike 
krag gesoek deur hulle net met oppervlakkige 
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geestelike dinge besig te hou! Dit wat maklik en 
gou troos bring - maar geen ware geestelike 
groei bewerkstellig nie! Die skrywer noem dit 
melkkos!  
 
Ons leef vandag in dieselfde geestelike 
klimaat waar mense net na melkkos soek! 
Mense soek na vinnige antwoorde en 
kitstrooswoorde! Baie gelowiges het lui geword 
om werklik diepgaande met God en sy Woord 
om te gaan en so ware geestelike groei en 
verdieping te beleef. My troos en my geestelike 
krag moet gou en maklik verkry word.  
 
As jy ook so met God en sy Woord omgaan loop 
jy die gevaar om so te vervlak in jou geloof dat 
jy geen groei en geen geestelike krag sal beleef 
nie.  
Daarom: kom ons wees eers bereid om harder 
te werk aan ons geloofsgroei en daarvoor is 
volharding en vaste geestelike kos nodig!  
 
Tema: Swaarkrytyd is nie tyd vir 
babakossies nie! Word groot en eet vaste 
kos! Moenie lui wees nie maar volhard in jou 
geloofsgroei! So sal die troos en hoop wat 
Christus, ons Hoëpriester, jou gee tot volle 
werking in jou lewe kan kom.    
  
Lofsang ter voorbereiding van die erediens 
Lied 478: 1, 2, 3, 4;  
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Lied 151: 1, 2; Votum; Seën; Loflied 
Sb. 1-2: 1, 2, 3;  Geloofsbelydenis: NGB art 1 
deur Sb. 12-3: 1 en 2 te sing; 
  
Ons verootmoedig ons voor God 
Wet: Deut. 6: 4 - 9 en 20 - 25; Sing as antwoord 
op die wet: Sb. 9-3: 1; Gebed; 
 
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Sakrament van die Doop:  
Doopformulier; Sing na die Doop Lied 287: vers 
1 (almal); vers 2 (brs); vers 3 (srs) ; vers 4 
(volwassenes);  (kleuters gaan tydens hierdie 
lied na hulle bediening); Gebed; 
   

Skriflesing: Hebreërs 5: 9 - 6: 20 
Fokusverse: Heb 5: 11 - 12; Heb 6: 11 - 12 en  
                    18 – 19; 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Sb. 14 - 1: 1, 2; Seën; Amenlied: 
Sb. 13-2. 
  

 
WINTERTYD: 17:00 

AANDDIENS:  Ds. Piet 
  
Tema:  God is blydskap en Hy maak ons in 
Christus ook bly!  
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Ps. 105-1: 1, 2; Lied 571: 1, 4; 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 100-1: 1, 3;  Votum; Seën; 
Loflied Ps. 95-1: 1, 2, 3; Gebed; 
           
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Matteus 3: 13 - 17 en  
                   Matteus 12: 15 - 21 
Teksvers: Matteus 3: 17; Woordverkondiging; 

Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Ps. 104-2: 1, 8, 15, 16; Seën; 
Amenlied: Sb. 13-3. 

 
MEELEWING 

 

● Marthie Andersen se rugoperasie was 

suksesvol en sy sterk tuis aan.  

● Douw Kruger is steeds baie siek aan 

longontsteking in die Potchefstroomse 

Hospitaal.  

● Baba Lihanke Lazenby het Dinsdag ‘n 

groot operasie ondergaan om al haar 

ingewande weer te koppel en ons bid dat 

sy nou mooi sal herstel en aansterk. 

● Pieter Minne was in die hospitaal 

opgeneem vir toetse en behandeling.  
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● Christa van Zyl het ‘n noodoperasie 

ondergaan om haar blindederm te verwyder 

en sy sterk mooi aan.  

● Deon Truter sterk tuis aan na sy groot 

operasie en lang hospitalisasie.  

● Andries du Plessis het Dinsdag ‘n 

angiogram ondergaan en die dokter is 

tevrede met wat hy bevind het. Andries 

moet een van die dae ook ‘n 

skoueroperasie ondergaan om geskeurde 

spiere te heg.  
 

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, Estette Bredenkamp, Annette 
Coetsee en Bettie Niemand.   
  

 

BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK   
 

Vandag  
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenderediens 

Kleuterbediening           
Katkisasie, les 9 

          Tee, koffie en kuier 
17:00 Aanddiens 
 

Maandag 
17:00 Diakonie Algemene vergadering 
18:00 Oosdopperfees 
Geen Bestuursdiensgroep 
 

Dinsdag 
06:00 Manne ondersteuningsgroep 
17:00 Eiendommediensgroep 
17:15 Katkisasie gr 8 
18:00 Katkisasie gr 11 
18:30 Sustersamekoms 
 

Woensdag 
10:00 Amandelbloeisels 
17:15 Katkisasie gr 9 
18:00 Katkisasie gr 10 
 

Donderdag 
19:00 Jongmense Zoom-Bybelstudie 

 
REEKSPREDIKING UIT HEBREëRS 

Hier is ‘n oorsig oor die preke uit die eerste 
hoofdeel van die boek:  
 
1: 1 – 2: Christus is God se laaste en 
belangrikste boodskap aan jou! Luister jy 

     nog na Hom? 
1: 2 – 4 Wie is God se grootste en 
belangrikste Boodskapper? Christus! In Hom 
               stuur God vir jou ŉ boodskap van 
agtvoudige genade!  
 2: 1 – 4:Hoe vas is jy aan Christus? Bind 
jouself styf vas aan Hom sodat jy nie 
               wegdryf nie!  
1: 13 en 14: Christus is jou koning en Hy 
gebruik engele in sy diens ter wille van 
                     jou. 
2: 5 – 18: Christus ons Pionier, ons Verlosser, 
ons Broer en jou simpatieke 
                 Hoëpriester in die hemel. 
3: 1 – 6: Jesus is ons belydenis! Hou met 
vrymoedigheid en trotse oortuiging tot 
              die einde toe styf aan Hom vas! 
3:7 – 14: Spoor mekaar aan en sê: Luister na 
die Gees, moenie “vandag” 
               misloop en jou teen die lewende 
God vasloop nie! 
4: 1 – 16: Pasop vir God en sy Woord! Wees 
uiters gehoorsaam aan God deur 
                Jesus Christus sodat jy die ewige 
lewe kan ingaan!  
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe Die Diakonie (Groot boks). 
   (Zapper betaal-metode beskikbaar) 
•  Gawe by die deure vandag vir die  
   Emeritusfonds (Klein boks).   
•  Gawes volgende Sondag by die deure weer  
   vir die Ekumenisiteit Buitelands. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  kan  
   in die bussies gegooi word. 
•  Diensbeurte: Groep 22 en 23. 
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DS. PIETER VD WALT - VERLOF 
Ds Pieter en Marthie van der Walt is vir 2 weke 
met verlof. Ons bid hulle ‘n aangename rustyd 
toe.  

 
VERJAARSDAE 

 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Sondag, 8 Mei 
Sr Tilla Botha 
Jsr Tineke Coetzee 
Br Boet Schoeman 
 

Dinsdag, 10 Mei 
Sr Corrie du Plessis 
Sr Hannatjie du Plessis 
Jsr Ilani Grobler 

Br Huib van Hamburg * 
 

Woensdag, 11 Mei 
Sr Amoné Delport 

Sr Judy Gouws * 

Sr Marlé le Roux 

Sr Rachel Vorster * 
 

Donderdag, 12 Mei 
Sr Nauma Blom 
Sr Leischa Lazenby 
Sr Carina Coetsee 
 

Vrydag, 13 Mei 
Sr Elani de Beer 

Br Koos Jooste * 
 

Saterdag, 14 Mei 
Jbr Divan van Rooyen 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae –  

   75 jaar en ouer 

 
 

JONGMENSE HOU ‘N BRAAI  
Vrydag, 13 Mei om 18:30 by 
Strausslaan 1, Van der Hoffpark. 
Bring net jouself en kom kuier 
lekker saam! 
 

Sien jou daar! 
Prof Ferdi Kruger 

 

AMANDELBLOEISELS 

Hiermee ŉ hartlike uitnodiging na nog ŉ 
heerlike byeenkoms van die Amandelbloeisels 
DV Woensdag 11 Mei om 10:00 by die Skuur. 
Hou jy daarvan om te reis en interessante 
plekke te besoek? Nou is jou kans! Gratis en 
verniet in die gemak van ons eie Kerkskuur: ŉ 
ontspannende toer deur Potchefstroom se 
interessante (sommige histories ook nogal!) en 
pragtige kerkgeboue. 

Die reisgids is die bekwame dr. Lennie wat ons 
gaan verras met allerlei interessante feite 
waarvan ons eintlik bitter min, of niks geweet 
het nie. Na hierdie toer sal jy ook jou kinders, 
kleinkinders en familie kan verstom met 
interessante feite oor ons eie Potjiestroom! 

Na die reis sal daar heerlike en interessante 
verversings wees om aan te knibbel en iets vir 
die droë kele! Ons ontvang jou graag 
Woensdagoggend 10:00 by die Skuur vanwaar 
ons op die reis sal vertrek! 

 

 

OOSDOPPERFEES: 28 MEI 

Liewe gemeente, 
Ons is fluks besig met beplanning vir die 
aanbied van die Oosdopperfees die jaar! Vind 
vandag die Dankbaarheidsvorm waarop u asb 
skenkings asook u hulp met die fees kan 
aanbied. 
Ons benodig nog dringend hulp by die 
Aartappelkrulle, Koffie & Tee, asook 
Koeldrankverkope (buite). 
Ons vleiskomitee vra skenkings van 
beeste/geld vir aankope van vleis. 
Die Boeke-oase het ‘n groot behoefte aan 
storieboeke! 
 
Baie dankie vir u ondersteuning met hierdie 
projek! 

 
KENNISGEWINGBORD 

● Huis te huur buite Potch - Marinda 073 
141 6100. 

● Groenwilgers: Woonstel te koop / te 
huur. Hannelie Pieters 082 740 3530. 

 



 5 

D’kar - April 2022 Die Klereskenking - BAIE 
DANKIE! 

 
Ons as gemeente in D’kar wil u uit die diepte 
van ons harte bedank vir een en elk wat 
bygedra het met klere. Ons neem hierdie 
skenking nie ligtelik op nie. Ons sien dit as die 
Here wat sy kinders se harte aangeraak het om 
aan ons te dink. Hy het ons nie vergeet nie.  
 
Dit laat ‘n mens dink aan Paulus se woorde aan 
die Korinthiërs waar hy skryf dat so ‘n 
liefdesdaad mense rede gee om God te dank. 
Paulus skryf in 2 Korinthiërs 9:12: “Want die 
hulp van hierdie bediening voorsien nie net in 
die heiliges se behoeftes nie, maar lei ook tot 'n 
oorvloed van baie uitinge van danksegging aan 
God.” (2020 vertaling) Dit gaan swaar met die 
Joodse gemeente daar in Jerusalem en die 
gemeente hier in Korinthe aan wie Paulus skryf 
het ‘n geldelike bydrae wat hulle wil maak, en 
so gebruik die Here die gemeente in Korinthe 
om die Joodse gemeente tot dankbaarheid te 
bring. Dit is ‘n wonderwerk op sigself dat die 
heidene nou Jode help, en die Here word 
daaroor verheerlik. Nie net dit nie, in vers 14 sê 
Paulus, dit bring nou die Jode daartoe om vir 
daardie gemeente in Jerusalem te bid. So glo 
ek werk die Here tot vandag toe nog. Die een 
gemeente help die ander gemeente en dit bring 
laasgenoemde gemeente daartoe om die Here 
te dank en te loof vir hulle weldoeners, en nie 
net dit nie, hulle bid ook vir hulle weldoeners, 
en hoe sal die Here wat die inisieerder van dit 
alles is sulke gebede nie verhoor nie. Dan 
eindig Paulus met die woorde: “ 15Aan God die 
dank vir sy onbeskryflike gawe!”  
 
In D’kar het ons meer as 300 kinders wat 
gereeld die Sondagskoolklasse  bywoon. Ons 
het onderwyseresse wat die kinders in groepe 
verdeel, die heel kleintjies tot en met die 
standerd sewes wat volgende jaar na die 
hoërskool toe gaan. Baie gou het hulle 
agtergekom hoe karig die kinders geklee is en 
hoe baie van hulle dieselfde klere oor en oor 
aantrek – vandaar het ons ons ondersteunende 
kerke hierby betrek, wat mildelik bygedra het, 
waaroor ons die Here nie genoeg kan dank nie. 

Ons bede is dat die Here u as ons weldoenders 
sal seën, want julle het dit nie net reggekry om 
ons te help nie, maar julle bring ons daartoe om 
die Here te dank en te loof oor julle, en die Here 
Self bring ons daartoe om vir julle te bid, en 
weereens bring dit ‘n mens voor die vraag te 
staan: Sal Hy wat die inisieerder van dit alles is 
sulke gebede nie verhoor nie?  
 
Van die dag toe die bokse aangekom het, het 
ek foto’s begin neem, almal was opgewonde 
oor die besending. My oudkollega was 
besonder behulpsaam met die reëlings 
rakende die uitsortering en verdeling van die 
klere in bondels. Dit was omtrent ‘n hele dag se 
werk. Daar was ‘n totaal van 35 bokse. Ons is 
in die besonder dankbaar teenoor mnr. Manie 
Strauss, ‘n sakeman in ons omgewing, wat 
altyd bereid is om met vervoer uit Suid-Afrika 
te help. Wanneer sy vragmotors terugkom 
Gantsi toe en daar is plek, help hy met graagte. 
Dit was ‘n groot taak om alles uit te sorteer, 
maar een en elk wat daarmee gemoeid was het 
dit met oorgawe gedoen, en was dit beslis nie 
vir hulle moeite nie.  
 
Ons bede is dat die Here deur hierdie skenking 
al die eer sal kry, omdat dit Hy is wat ons 
bymekaar bring om vir mekaar om te gee – 
soos Paulus in 2 Korinthiërs 9:15 sê: “ 15Aan 
God die dank vir sy onbeskryflike gawe!” So 
het die kinders die kerkgebou verlaat met 
elkeen wat iets in sy of haar hande het. Die ou 
mense het ook aan die beurt gekom, elkeen 
baie dankbaar oor hulle geskenke.  
 
Die Paasnaweek was redelik bedrywig van 
Vrydag tot Sondag. Vrydagaand het ons die 
kruisiging van ons Here Jesus onder die 
vergrootglas geplaas, sy smarte ter wille van 
ons. Saterdagaand het ons die verskillende 
kore die geleentheid gegee om op te tree, maar 
o weë die reën wou nie saamwerk nie. 4 Toe 
die dreigende storm nader kom het ons maar 
besluit om te verdaag. Die Sondagoggend 
tydens die diens het ons ‘n goeie opkoms 
gehad. Die klem het geval op die opstanding 
van ons Here Jesus. Hy het waarlik opgestaan! 
Nagenoeg 90 kinders het die erediens 
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bygewoon. Om af te sluit, al ons dank aan ons 
Hemelse Vader wat aan ons die geleentheid 
gegee het om sy grootheid te beklemtoon in en 
deur ons Here Jesus Christus, en waar sy 
Woord verkondig word kom dit nooit leeg na ‘n 
mens toe terug nie.  
 

U broer in Christus, Hendrik du Plessis 
 

 

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. 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKBESONDERHEDE 

Ds. Piet:    018 290 5635 / 082 779 1237     
Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt – 082 851 3637                
Kerkkantoor: Adele – 018 290 7690 /  
                     082 532 8658   
                    kerkkantoor@oosdoppers.co.za 
Koster: Dawie v Zyl –  082 774 7936 

 

BANKBESONDERHEDE 
Geref. Kerk Potchefstroom-Oos 
ABSA Tjekrek: 670 340 066 
Takkode: 335 138 
 
Diakonie 
ABSA Tjekrek: 670 280 160 
Takkode: 335 138 
 
Susters 
Capitec Spaarrek: 145 652 5695 
Takkode: 470 010 
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        SUSTERS 
P S .  1 1 9 : 1 0 5  “  U  W O O R D  I S  D I E  L A M P  W A T  M Y  D I E  W E G  W Y S ,  D I E  L I G  O P  

M Y  P A D . ”  
 

                                            Susters:   Elektroniese inbetalings  

Liewe suster, om dit vir jou makliker te maak kan jy gerus hierdie QR-simboolkode 

vir elektroniese inbetalings aan die Susters gebruik. Dui asb net vir ons aan waarvoor 

jy bydra: Jaarlikse sustersbydrae / Blikkies-warmharte / Kansa / Donasies.  
 

 

B 

                                            TEESKINK-GELEENTHEID 

Koffie, tee en koeldrank vandag in die Skuur na die oggenddiens. Baie dankie aan groepsusters 

en hul groepe wat vandag hiermee help: 

Christelle Vorster en groep 2, Ria Robberts en groep 10, Chanelle v As en groep 18, asook Lana 
Laufs en groep 28. 

 
 

                                               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! 
 

                                       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. 
 

       SUSTERSAMEKOMS - DINSDAG,  10 MEI 

Liewe Susters. U word vriendelik uitgenooi na ons byeekoms op Dinsdagaand 10 Mei om 
18:30. Kom verkry insig in ‘n holistiese Bybelperspektief oor water, lewe en gesondheid 
deur mnr Petrus Venter. Moenie dat die bietjie koue u verhinder om die geleentheid by 
te woon nie. Blok C se Susters sal vir n bietjie warmte sorg. 
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TWEEDE KWARTAAL PROGRAM 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

10 Mei Dinsdag 18:30 Blok C Sustersamekoms 

25-27 Mei Week 13:00 en 18:00 Naamlys Oosdopperfees - vleiswerk - etes 

28 Mei Saterdag 09:00 Almal Oosdopperfees 

5 Jun Sondag 18:00 Blok B Ouderlingverversings 

12 Jun Sondag 12:00 Blok A Nagmaalete 

 

BAIE DANKIE 

Baie dankie vir die heerlike geskenk met my verjaarsdag wat Corrie vir my gebring het. Ek waardeer dit 
regtig baie. Dit is waarlik ‘n voorreg om een van julle te wees! 

Tannie Kinnie Yssel 

 
OOSDOPPERTJIES 

 

 

 

BAÄLFEES WORD BAÄLGRAF 

SAMARIA - Met kenmerkende listigheid en deeglikheid 

het koning Jehu gister daarin geslaag om die ganse 

Baälkultus in Israel uit te roei.  Nie ‘n enkele Baälpriester, 

Baälprofeet of Baälvereerder het sy aanslag oorleef nie. 

Die koning het daarin geslaag om al die aanhangers, 

profete en priesters van Baäl byeen te laat kom onder 

voorwendsel dat hy ‘n groot Baälfees wil hou.  Toe hulle 

almal in die Baältempel was om te aanbid, het hy sy soldate 

opdrag gegee om hulle dood te maak. Nie ‘n enkele een het 

sy aanslag oorleef nie.  Daarna het die Baältempel aan die beurt gekom.  Die eens imposante 

tempel is tot op die grond afgebreek.  Die koning het beveel dat die boumateriaal nou gebruik 

moet word om toilette op te rig. 

 Dit is die tweede bloedige uitroeiveldtog in Israel die afgelope tyd.  Enkele jare gelede het 

die profeet Elia daarvoor gesorg dat honderde Baälpriesters gedood is.  Koningin Isebel het 

daarna nuwe priesters uit haar vaderland ingevoer, sodat die Baäldiens kon voortgaan.  Na 

die jongste uitwissing sal geen Baälpriester dit egter weer waag om Israel binne te kom nie. 

 

Lees hiervan in 2 Kon. 10:18-28                 Bron: Die Bybelkoerant - Jaco Thom 
 


