
                15 April 2018 
 
 

Prediker:  Dr. Louis Louw 
 

Skriflesing:    Matt.28 
  

Tema:         Kyk en sien! 
 

Liedere:           418;  417:1-2;   
   405:2-3;  415:1-3 
 
Rusoord:      10:30 & 16:45     Jeug: 16:45 

 

 

As God verskyn               Barend Vos 
Ps. 114       Bewe, aarde, as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn...(v7)        
 

Die skepping beweeg as God verskyn! Sing die psalmdigter. En wie sal dit waag om 
hiér ’n  vals noot te laat hoor? Die Here het tog nog altyd voor sy mense uitgetrek. Hy 
trap die spoor, en hulle volg. Waar Hy Sy voet dwars sit, daar bewe die aarde. Nie 
een van Sy aanbidders sal hieroor stry nie. 
 

Maar vergewe tog die hedendaagse navolgers hul meewarige, skeptiese, self siniese 
glimlaggies. ’n  Mens moet darem realisties bly, sê  hulle. Die werklikheid voor oë 
hou. Gelowiges, sug hulle, is darem nie naïef nie. 
 

Toe ontwikkel hierdie moderne beterweters ’n  eie woordeskat en word “die skepping 
se gebrokenheid” hul skuilplek en “die mens se sondige natuur” hul eerste verweer. 
Hulle het “broosheid” ’n teologiese konstruksie gemaak en “deernis” tot ’n 
foeitogwoord laat vervlak. Hul reaksie op lof aan God dra immer ’n “ja, wel...”-
stempel. Daarom is psalms soos die vir hulle ’n  verleentheid en blaai hulle dikwels 
vinnig daar verby. Gaan hulle op soek na soberder, beter geankerde en meer 
verantwoordbare lofbetuigings. 
 

En só geen hulle die verbysterende Psalm 114-beeld van berge wat soos ramme 
rondspring en rante wat soos lammers baljaar, prys. Verloor hulle die uitgelatenheid 
van mense wat bloot baie bly en ongebreideld dankbaar is oor God se 
teenwoordigheid. Misken hulle die moontlikheid dat selfs suurknolle soos hulle maar 
’n huppel in die stap mag hê en ’n  glimlag kan vertoon wat hulle oë bereik. 
 

Oorweeg hulle nooit die moontlikheid van ’n vrolike God nie.  
 

 
 
 
 
Dawina Zaayman is opgeneem in Witbank Hospitaal, sy het geen eetlus 
meer gehad nie en het verswak. Ons bid vir haar herstel. 
 
Ivan Holder, Audrey du Preez se vader, se rugoperasie was ‘n groot 
sukses. Hy loop al en hy is oorgeplaas na stepdown toe. Hulle is dankbaar 
vir al jul gebede en waardeer dit opreg. 
 
Marna Steyn het ‘n operasie ondergaan om ‘n battery in die toestel in 
haar rug te vervang. Die battery se lewens duur is ongeveer 10 jaar en die 
toestel sal help om die pyn in haar rug te verlig. Ons bid dat die toestel 
nou perfek sal werk en dat sy werklik verligting sal ontvang. 
 
Ons dink in ons gebede aan Klaas Janse van Rensburg wat nou onlangs 
sy broer aan die dood afgestaan het. Klaas is nou die enigste kind oor van 
hul gesin. Mag die Here hom vertroos en aanvaarding gee. 
 
Lettie van Niekerk van Protea het gesterf. Haar begrafnisdiens was 
Donderdagmiddag gehou. 
 
Baie geluk aan Willie en Renee Oosthuizen asook aan Shanon en Neelsie 
Nel net die geboorte van beide egpare se babas, ons is dankbaar en 
opgewonde saam met julle en mag God sy hand van beskerming oor jul 
kroos hou.  
 
Issie de Kock het haar seun gaan ondersteun waar hy in ’n bedenklike 
toestand met brein kanker verkeer. Ons hou hulle in ons gebede. 

     Die Aankondiger 

Baie welkom aan die waarvan bewys van Lidmaatskap ontvang is: 
 
Phoebie Elizabeth Nelson (Gebore Thiart) vanaf APK Verwoerdburg 
Johan Georg Keet vanaf  NG Thabazimbi 
Gertina Petronella D J Keet (gebore De Meyer) vanaf NG Thabazimbi 
Adriana Johanna Gouws gebore Kritzinger vanaf NG Valhalla 
 



 
 

 

Baie geluk aan almal wat  15 April  tot 21 April verjaar 
 

ONS WAARDES Lê OPGESLUIT IN EFESIëRS 4: 1 - 3 
 

Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en          
 sagmoedigheid, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra.        
       Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid       

wat die Gees bewerk het, bewaar.   

BRUINGELD  

Onthou om al julle ou bruin geldjies wat jul beursie so swaar maak vir ons te 
skenk. Ons gebruik dit as aanvulling elke maand om aan ‘n ander Sending 

organisasie ‘n skenking te gee.                                                                                        

Tans is die daar vanaf Mei 2017  al  R 2 837-00  ingesamel. 

Deurkollekte  
 

Die week gaan dit vir:     

Sending 

Ds. Gideon en ds. Petro is op verlof tot 22 April 2018 
 

In noodgevalle moet Ouderling Jake Erasmus  
by 082 773 8010 gekontak word. 

 

Bybelstudie Groepe moet onderlinge reëlings tref. 

Die Basaar is uitgestel tot 4 Augustus. Daar is verskeie 
redes hiervoor. Talle van die aktiwiteite wat ons wou 
aanbied het onttrek, finansieel is dit nie die regte tyd nie, 
ons het reeds die jaar afgeskop om te vra vir 10de maand 
bydrae en Wynveiling donasies, ens.  
 

Die positiewe punt hieraan verbonde is dat dit ons meer tyd gee om die 
nodige reëlings te tref en dit julle meer tyd gee om donasies te lewer. (ons 
versprei dit nou oor ‘n langer tydperk-3maande) 
 

Die Naaldwerk tafel het laat weet dat hulle afval materiaal, knope, lint en 
kant kort, hulle sal waardeer as julle dit kan skenk en sommer by die kerk 
kantoor kan aflaai. 
 

By die deure sal ook die normale lysie vir benodighede wees . Indien nie 
kom kry gerus een in die kantoor. 
 

Jammer, vir enige ongerief  hierdeur veroorsaak.  
 
Groete Sue  

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Elsje Bezuidenhout 04/15 012 664 0685 082 706 2100 

Hannetjie De Jager 04/15 012 6640830 082 338 8648 

Isabel Joubert 04/15   081 728 3860 

Tini Lotz 04/15     

Wynand Mostert 04/15 012 6648795 084 504 0775 

Henoch Schoeman 04/16 079 208 2536 083 306 9901 

Louise Francis 04/17 012 6642146 082 462 5636 

Michelle Marais 04/17   064 425 7917 

Willie Oosthuizen 04/17   082 472 9008 

Katie Steyn 04/17 012 664 7293   

Elsa Van Dyk 04/17 012 6442718 082 301 9680 

Beatrix Doman 04/18 073 331 0832 073 331 0832 

Sophia Harvey 04/18 012 664 8605 083 419 1462 

Vaughn De Villiers 04/20     

Magda Jordaan 04/20   082 822 3046 

Tina Keet 04/20   083 560 7063 

Chantelle Moore 04/21 012 664 3953   

Suzette Mostert 04/21 082 559 1317 082 559 1317 

Luitje Van Heerden 04/21 012 644 0837 083 326 4077 

Lilla White 04/21   083 727 1480 


