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Dagboek 

Vandag  
4 Maart 

Deurkollekte:  Teologiese 
biblioteek 
Gasvryheid: N76 en D70 

Maandag   
5 Maart 

19:00 Bybelstudie 
gemeente 

Dinsdag     
6 Maart 

19:00 FK vergadering 

Donderdag     
8 Maart  

9:00 Bybelstudie 
13:30 Bybelstudie seniors 

Vrydag     
9 Maart 

6:00 Vroegoggend 
Volgelinge bybelstudie 

Sondag 
11 Maart 
 

Deurkollekte: Emeritaats 
versorging 
Gasvryheid: N18 en N74 

 

Bybelstudie vir 18-25 jariges! 
Waar?:  Kerksaal 
Wanneer?: Dinsdag 6 Maart 
  
Vriende ook welkom! 
Skakel ds Danie 072 272 9631 vir 
meer inligting. 
 
Preekbeurt 
Ds. Petrus preek vanaand by GK 
Kameeldrift 
 

Ons is dankbaar dat ons Here sy 
seënende hand hou oor die 
volgende lidmate wat versorg word: 
  
• Allison v Emmenis (D33) 083 456 

6733 wat daagliks verswak en 
moedig bly 

• Marna vd Walt (S61) 074 289 6787 se 
dogter met intensiewe behandeling 

• Chris Muller (S45) 0827840330 wat 
baie goed aansterk na ‘n operasie 

• Rudolph Steyn (S64) 0834681510  na 
‘n skoueroperasie 

• Juan-Louis van der Vyfer met 
voorgesette rehabilitasie 

• Johan Coetzee (D52) 076 991 7503 
wat behandeling ontvang 

• Femke Pienaar  (D33) 083 376 6777 
wat aansterk na beroerte 

• Pieter Pieterse  (N58) 083 637 0169 
wat behandeling ontvang 

• Christine van Helden (D30) 072 658 
5664 wie se moeder ernstig siek is 

• Jacques vd Elst   (N74) 082 880 7636 
wie se suster ernstig siek is 

• Elba Kruger (S63) 082 335 6734 wie 
se moeder ernstig siek is 

• Gerhard Pentz (S78) 012 345 2590 
wat sukkel met gesondheid 

• Pattie Dietzsch (N74) 083 369 3991      
wat  7 Maart gaan vir ‘n heupoperasie 

  

 
Wat sê die Bybel? 
In Lukas 10:39 lees ons dat Maria aan 
die voete van Jesus gaan sit het om na 
sy woorde te luister.  Hierdie pragtige 
beeld vertel iets van ‘n besondere 
verhouding waarin sy by Hom leer, Hom 
aanbid en gereed is om Hom te dien.   
Dit gebeur dat ons soms iets in die 
Bybel lees en dan graag daaroor wil vra.  
Of soms wonder jy waar dit in die Bybel 
staan? 
Stuur gerus jou vraag aan na 082 456 
0235 of petrus@gkrietvallei.co.za 
Op hierdie manier kan ons  ŉ gereelde 
rubriek in die Eljada begin om naas die 
ander toerustingsgeleenthede mekaar 
ook hiermee te ondersteun.   
Groete ds Petrus  
 
  
Mammas! 
Alle mammas wat tuis is met hulle 
kindertjies word genooi om elke 
Woensdag 09:00 tot 10:00 hier by die 
kerk saam te kuier. Ons begin 
Woensdag 7 Maart. Kontak Carina van 
Rhyn vir meer inligting 084 406 5894 
 
 

mailto:petrus@gkrietvallei.co.za
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Deurkollekte vir Teologiese Skool 
Biblioteek 
Doel: Om boeke vir studiedoeleindes 
en naslaanwerke vir die Jan Lion 
Cachet-biblioteek van die Teologiese 
Skool van Potchefstroom aan te koop. 
 
 

Besluite vanaf die Kerkraad: 
 
1. Verkiesing van Kerkraadslede: 
 
Die volgende lidmate is tydens die 
Kerkraadsvergadering van 21 
Februarie 2018 in die onderskeie 
ampte verkies: 
 
As Ouderlinge: 
Br. Marten Boersema (S63) 
Br. Johan de Bruin (N16) 
 
As Diakens: 
Sr. Marilize Labuschagne (N56) 
Br. Pieter van der Zwaard (N17) 
 
Die name van die lidmate word aan die 
gemeente ter approbasie voorgehou. 
Indien die lidmate die roeping opvolg 
en geen beswaar teen enige van hulle 
ingebring word nie, sal hulle ter 
gelegener tyd in die onderskeie ampte 
bevestig word. 
 
Voorbidding word gevra vir die lidmate 
in die oorweging van die roeping. 
 
2. Indië Bediening 
 
Na aanleiding van die besoek wat Ds. 
Petrus van Blerk en Oudl. Klaas Steyn 
onlangs aan Indië gebring het, is ‘n 
omvattende verslag wat ‘n groot 
verskeidenheid aspekte rakende die 
bediening in Indië dek, deur die 
Kerkraad oorweeg. Hierdie sake sluit 
die volgende in: Die bediening in 

onderskeidelik Vyara en Varanasi; die 
verhouding tussen Ds. Rajesh en die 
hulpwerkers wat sy bediening 
ondersteun asook Ds. Rajesh en sy 
gesin se lewensomstandighede en 
ondersteuning wat hulle benodig. Die 
Kerkraad het die verdere afhandeling 
van die sake wat aandag moet geniet, 
na die Indië bedieningsgroep vir 
afhandeling verwys. Ds. Petrus en 
Oudl. Klaas beoog om op 11 Maart na 
afloop van die aanddiens aan die 
gemeente verslag te lewer. 
 
3. Die Psalms wat ons sing: 
 
Die Orreliste het ‘n versoek aan die 
Kerkraad gerig om weer te kyk na die 
numering van liedere en die 
bewoording van die psalms wat ons 
gebruik. Die Kerkraad het gevolglik 
besluit om die numering van psalms en 
skrifberymings wat in die groen 
psalmboek gebruik word, in die 
toekoms te gebruik. Daar is ook besluit 
om voortaan die Totius-bewoording 
van die psalms te gebruik en nie langer 
die proefvertaling, wat nou reeds vir ‘n 
paar jaar gebruik word, te gebruik nie. 
Hierdie besluite is in ooreenstemming 
met onlangse Sinode-besluite in die 
verband. 
 
Die implementering van die besluite 
hou ‘n paar tegniese aanpassings in – 
dit sal dus nog ‘n tydjie neem voor dit 
geïmplementeer kan word. U sal 
betyds ingelig word oor die 
inwerkingtreding van die veranderinge. 
 
Baie dankie ook aan die Elektroniese 
span vir die waardevolle diens wat 
hulle elke Sondag lewer!! 
 
 
 



3 
7/2018  4 Maart 2018 

4. Predikante-verslae: 
 
Die predikante doen by elke 
vergadering voor Nagmaal verslag oor 
hulle dienswerk gedurende die 
afgelope kwartaal. Op hierdie wyse 
kan die Kerkraad dan toesig hou oor 
die ampswerk van die predikante. Die 
Kerkraad het weereens die verslae van 
Di. Van Rhyn, Potgieter, Van Blerk en 
Dr. Miskin (Engelse bediening) 
oorweeg en spreek sy waardering uit 
vir die harde werk wat ons predikante 
doen ten opsigte van Woordbediening, 
kategese, pastorale werk, sieke-
besoeke, huisbesoeke, doopkategese, 
huweliksbegeleiding en trauma-
begeleiding. Die Kerkraad en die 
gemeente moet asseblief voortdurend 
voorbidding vir ons bedienaars van die 
Woord doen sodat die Here hulle sal 
lei om in hulle roeping te volhard. 
 
5. Korrespondensie: 
 
Ons het met leedwese kennis geneem 
van die afsterwe Dr. Daniël Nkulu, 
predikant van die Eglise de la Bonne 
Nouvelle (‘n Gereformeerde kerk in 
Troyeville, Johannesburg, wat Engels- 
en Franssprekende lidmate uit 
Burundi, Malawi, die DRK, Zambië en 
Zimbabwe bedien) op  19 Februarie 
2018. Ons bid sy eggenote, Justine, en 
ander naasbestaandes die troos en 
krag van die Here toe. 
 

LAERSKOOLJEUG 
 

Ons beoog om in die komende maand 
'n jeugkomitee saam te stel wat sorg 
sal dra van alle laerskool-
jeugaktiwiteite, onder andere 
katkisasie, sosiaal en 
administrasie.  Indien daar enigiemand 

is wat graag deel sou wou wees van so 
'n komitee, stuur asb so hou moontlik 
vir Lynelle (082 410 9923) of Gert (082 
410 9922) 'n boodskap.  As ons al die 
name het sal ons 'n datum 
kommunikeer wanneer ons sal 
vergader en beplanning doen vir die 
komende jaar.  As jul enige voorstelle 
en idees het of op enige manier 
behulpsaam kan wees, laat ook asb 
van julle weet.  Daar was reeds 
persone wat voorheen aangedui het 
dat hul betrokke sou wil wees, maar 
ongelukkig het van hierdie name 
intussen deur die krake geglip en moet 
hul asb weer kontak maak.  Enige 
navrae rakende laerskool-jeugsake 
kan ook aan ons gerig word. 
 

 
KRUISWEEK - ETES 
Tydens die Kruisweek  (26 Maart – 29 
Maart) sal daar in die aande voor die 
diens etes beskikbaar wees.  Die 
volgende is op die spyskaart: 
 
Maandagaand:   Prego rolle 
Dinsdagaand:     Chicken a la King 
Woensdagaand: Spaghetti Bolognaise. 
 
Plaas asseblief jou naam op die lys in 
die voorportaal indien u wil saam eet. 
Ons benodig hulp met die maak van 
die “Chicken a la King” en “ 
Spaghetti Bolognaise”.  Indien jy bereid 
is om hiermee te help kan jy ‘n 
boodskap aan die volgende persone 
stuur: 
Chicken a la King - Sanette de Beer 
082 375 1482 
Spaghetti Bolognaise - Zelda van Blerk 
082 447 0674 
(Resepte sal verskaf word) 
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DANKIE 

• ‘n Groot woord van dank aan  
Lynelle en Gert Steyn vir die 
heerlike filterkoffie wat ons elke 
Sondag kan geniet.  Weet net dit 
word opreg waardeer. 

 

• Dankie ook aan Ingrid Steenkamp 
wat verantwoordelik is vir die was 
van Rietvallei se tafeldoeke.  Ingrid 
dit is ‘n groot taak wat jy van ons 
skouers afneem – dankie daarvoor. 

 

 

BRING EN BRAAI 

Emunah nooi alle enkellopendes bo  
35 jaar uit na ‘n Bring & Braai 

10 Maart 2018 om 16:00 
by die kerk 

Bring asb eie vleis, drinkgoed en 
eetgerei 

Vure en bykosse sal verskaf word. 
Laat weet asb of jy kan kom by 

Annelize, 082 331 1697 of 
kotze.annelize@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rietvallei se kerkmusiek 
Agtergrond 
Ons as gemeente is deur die jare deur 
die Here geseën met wonderlike 
gawes wanneer dit by kerkmusiek 
kom. Die afgelope paar jaar het die 
Here ons weer geseën met ‘n baie 

bekwame orrelis wat baie moeite doen 
met die musiek vir die gemeente. Die 
Here het ook lidmate met gawes 
geseën om saam die gemeente met 
musiek te kan bedien. Die gevolg is dat 
ons as gemeente op verskillende 
vlakke en met verskillende musiekstyle 
begelei word. Voorbeelde hiervan is 
die begeleiding tydens eredienste waar 
die orrel dikwels saam met ander 
klassieke instrumente ons sang 
begelei, ons gemeente se 
lofsangaande waar ‘n wye 
verskeidenheid instrumente gebruik 
word om ons te begelei en ons 
samesanggeleenthede voor en na die 
eredienste. Die verskillende 
musiekstyle en verskillende 
instrumente val wel nie onder elkeen 
se persoonlike voorkeur nie. Daarom 
poog hierdie beskrywingspunt om ‘n 
paar Bybelse beginsels vir kerkmusiek 
te gee en om op grond daarvan die 
kerkraad met voorstelle te bedien vir 
ons gemeente se musiekbediening. 
 
Bybelse beginsels 
Een van die belangrikste beginsels 
wanneer dit by kerkmusiek kom, is dat 
die inhoud/woorde aan die Woord 
getoets moet word. Die woorde moet 
Bybels wees. Die woorde is belangrik 
en moet deur die musiek ondersteun 
word. In Efesiërs 5:18,19 staan: “Laat 
die Gees julle vervul, en sing onder 
mekaar psalms, lofgesange en ander 
geestelike liedere.” 
 
Verder maak die Here dit duidelik dat 
kerkmusiek en sang tot sy eer moet 
wees. Dit staan bv. duidelik in Efesiërs 
5:19,20: “Sing met julle hele hart tot 
eer van die Here. Dank God die Vader 
altyd oor alles in die Naam van ons 
Here Jesus Christus.” 
 

mailto:1697%20of%20kotze.annelize@gmail.com
mailto:1697%20of%20kotze.annelize@gmail.com
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Die fokus van kerkmusiek moet op 
God wees. Hy word geloof en 
verheerlik en nie die mens nie. Daar is 
baie Psalms wat dit duidelik maak. Bv. 
Psalm 100:1,2: “Juig tot eer van die 
Here, almal op aarde! Dien die Here 
met blydskap! Kom voor Hom met ‘n 
gejubel!”, Psalm 103:1: “Ek wil die 
Here loof, met alles wat in my is, wil ek 
sy heilige Naam loof.” Die fokus is op 
God. Daar word aan Hom eer gegee. 
Wie Hy is en wat Hy doen word besing, 
soos ons in Psalm 46:2,12 sien: “God 
is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; 
Hy was nog altyd bereid om te help in 
nood. Die Here, die Almagtige, is by 
ons, die God van Jakob is vir ons ‘n 
beskutting.” 
 
Verder word daar nie in die Bybel 
voorgeskryf oor watter instrumente 
gebruik mag word in aanbidding nie. 
Ons sien eerder die teendeel in Psalm 
150 raak: “Prys Hom met die 
ramshoring, prys Hom met harp en lier, 
prys hom met die tamboeryn, prys 
Hom met snaarinstrumente en fluite, 
prys Hom met simbale.” Prys die Here 
met al die instrumente tot jou 
beskikking. 
 
Kerkmusiek is nie ‘n vertoning nie, 
maar dit moet die gemeente begelei 
om God se lof en eer te besing. 
 
In 1 Korintiërs 14 gee die Here vir ons 
belangrike beginsels wat ook van 
toepassing op kerkmusiek is. Die 
gemeente in Korinte het met baie 
dinge geworstel. Een van die dinge 
waaroor hul heeltemal verkeerd was 
en verkeerd begin optree het oor, was 
die gawes van die Gees. Van hulle het 
begin glo dat om in tale te praat die 
heel belangrikste gawe is. Dit het 
natuurlik ‘n invloed gehad op hul 

eredienste. Daarom gee die Here 
belangrike beginsels vir die erediens in 
1 Korintiërs 14. Aan die einde van vers 
26 sê die Here: “Sorg dan dat alles tot 
opbou van die gemeente verloop.”  
 
Opbou beteken in die oorspronklike 
taal letterlik om ‘n struktuur te bou. Dit 
pas in by die beeld wat die Here in 
Efesiërs 2:20 gebruik wat sê dat die 
gelowiges ‘n gebou is wat opgerig 
word op die fondament van die 
apostels en die profete, ‘n gebou 
waarvan Christus Jesus Self die 
hoeksteen is. In Efesiërs 2:21 en 22 
leer die Here ons dan verder: “In Hom 
(Christus Jesus) sluit die hele gebou 
saam en verrys dit tot ‘n heilige tempel 
vir die Here, in wie julle ook saam 
opgebou word as ‘n geestelike huis 
waarin God woon.” Ons word as die 
Here se Kerk deur Hom opgebou. Ons 
as gebou staan op die fondament van 
die apostels en profete (dit wat die 
Here ons in die Bybel leer) en Jesus 
Christus is Self die hoeksteen. Daar is 
dus nie sprake van ons persoonlike 
voorkeure in die Here se Kerk nie, ook 
nie wanneer dit by kerkmusiek kom 
nie. Ook ons kerkmusiek moet die doel 
hê om die Here se Kerk op te bou. Hier 
sien ons weer hoe belangrik die inhoud 
van kerkmusiek is, aangesien die Here 
Self sy Kerk opbou deur sy Woord.  
 
Buiten dat kerkmusiek opbouend moet 
wees en daarom nie op persoonlike 
voorkeure mag rus nie, leer die Here 
ons in 1 Korintiërs 14 dat alles in die 
erediens, ook die kerkmusiek, ordelik 
moet wees. In vers 33 sê Hy: “God is 
tog nie ‘n God van wanorde nie, maar 
van orde en vrede.” Hieruit word 
afgelei dat kerkmusiek nie wanordelik 
mag wees nie, maar dat dit moet 
getuig van God se orde. Dit beteken 
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dat kerkmusiek, ongeag die styl, 
musiek van ‘n hoë standaard moet 
wees. Dit beteken verder dat die fokus 
op God moet bly en nie op die 
musikante val nie. 
 
Saamgevat kan die volgende genoem 
word: Kerkmusiek en sang moet op 
God gefokus wees, aan Hom die eer 
gee en moet Bybels wees. Kerkmusiek 
moet daarop uit wees om die 
gemeente op te bou en moet getuig 
van orde en vrede. Die Bybel plaas nie 
‘n gebod op watter instrumente 
gebruik/nie gebruik mag word nie. Die 
musiek moet die gemeente begelei in 
hul aanbidding van die Here. 
Kerkmusiek is nie ‘n vertoning nie en 
dit mag nie die fokus op die mens 
eerder as God plaas nie. 
 
Ons belydenisskrifte 
In Artikel 29 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis bely ons wat die 
kenmerke van die ware en valse kerk 
is. Een van die kenmerke van die ware 
kerk is dat die Evangelie suiwer 
gepreek word. Hierdie is nie net 
belangrik vir die prediking nie, maar 
ook vir kerkmusiek. Dit wat die 
gemeente sing, moet ook suiwer 
verkondiging van die Evangelie wees. 
Hier word weereens beklemtoon hoe 
belangrik dit is dat die inhoud van 
kerkmusiek suiwer en Bybels is. 
 
In Artikel 32 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis bely ons o.a. die 
volgende oor die orde van die kerk: 
“Ons glo verder dat die regeerders van 
die kerk, al is dit nuttig en goed om 
onder mekaar ‘n bepaalde orde tot 
instandhouding van die liggaam van 
die kerk in te stel en te handhaaf, tog 
noukeurig moet oppas om nie af te wyk 
van wat Christus, ons enigste Meester, 

vir ons ingestel het nie. En daarom 
verwerp ons alle menslike versinsels 
en alle wette wat mense sou wil invoer 
om God te dien en om, op watter 
manier ook al, die gewetens daardeur 
te bind en te dwing.” Ons as kerkraad 
se roeping is om alles aan God se 
Woord te meet, om seker te maak dat 
almal in die gemeente in alles wat ons 
doen op Christus gefokus is en om op 
so ‘n manier leiding in die Here se 
gemeente te gee, dat ons nie mense 
se gewetens bind of dwing deur 
besluite wat eerder op persoonlike 
voorkeure as op Bybelse beginsels rus 
nie.  
 
In Sondag 35 van die Heidelbergse 
Kategismus bely ons die volgende oor 
die tweede gebod: “Ons mag God op 
geen enkele manier afbeeld nie en 
Hom op geen ander manier vereer as 
wat Hy in sy Woord beveel het nie.” 
Ons aanbid God soos Hy in sy Woord 
beveel. Ons mag Hom nie op ‘n ander 
manier aanbid as wat Hy sê nie. 
Daarom mag ons nie ons eie reëls 
uitdink wanneer dit by kerkmusiek kom 
nie, ons moet, soos in alles, net na die 
Here se Woord luister. 
 
Ons kerkorde 
Ons kerkorde is die onderlinge 
ooreenkoms wat ons as gemeentes 
van die GKSA met mekaar het oor hoe 
ons dinge doen. Ons kerkorde reël die 
volgende oor kerkmusiek: “Artikel 69 In 
die kerke moet die 150 Psalms, die 
Tien Gebooie, die Onse Vader, die 
Twaalf Artikels van die Geloof, die 
Lofsange van Maria, Sagaria en 
Simeon gesing word. Ander 
skrifberyminge wat die sinode 
goedgekeur het, word in die vryheid 
van die kerkrade gelaat.” Ons kerkorde 
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reël wat gesing word en nie hoe dit 
gesing moet word nie.  
 
Besluite deur die Kerkraad 
Op grond van bogenoemde beginsels 
het die Kerkraad die volgende besluite 
geneem: 
1. Dat die kerkraad nie voorskrywend 

sal wees oor watter instrumente 
voor, na of tydens die eredienste 
gebruik word nie. 

2. Dat die kerkraad dit aan die liturg en 
orrelis/musiekleier oorlaat om te 
besluit watter musiek- instrumente 
voor/na/tydens elke erediens 
gebruik word. 

3. Dat die kerkraad nie ‘n beperking 
stel op die liedere wat voor/na die 
erediens gesing word nie, mits die 
liedere gekeur is. (Kerkorde Artikel 
69 reël die liedere wat ons in die 
erediens sing). 

4. Dat die kerkraad ‘n kommissie 
aanwys wat bestaan uit die orrelis, 
een of meer van die predikante, 
lede van die Kerkmusiekbediening, 
ouderlinge en lidmate om die liedere 
wat die musiekgroep graag wil 
gebruik te keur/toets aan die hand 
van die Bybel. Hierdie liedere word 
dan deur die kerkraad goedgekeur 
/afgekeur vir gebruik. 

5. Dat die kerkraad ‘n kort beriggie wat 
hierdie beskrywingspunt, indien die 
kerkraad dit hul eie maak, aan die 
gemeente oordra in die Eljada. 

6. Dat vorige besluite wat in stryd 
hiermee sou wees herroep /gewysig 
word. 

 
Die musiekbediening gee graag 
uitvoering aan die kerkraad se besluite 
op die volgende manier: 
 

• Die orrel is en bly Rietvallei se 
hoofinstrument vir begeleiding. 

• Die orrel word in eredienste deur 
die klassieke instrumente 
ondersteun waar en wanneer 
moontlik. 

• Die sang voor die aanddiens 
word hoofsaaklik, maar nie 
uitsluitlik nie, gebruik vir die leer 
van die psalms, Skrifberymings 
en liedere wat deur die kerke 
goedgekeur is. 

• Die voorafsang gaan soms deur 
die musiekgroep gelei word. 

• By sommige spesiale geleent-
hede gaan die musiek in die 
erediens ook deur die 
musiekgroep gelei word. Volgens 
die kerkraadsbesluit sal dit 
geskied in ooreenstemming met 
die orrelis en die liturg(predikant). 

• Lidmate wat graag deel van die 
kommissie wil wees wat liedere 
weeg en aan die kerkraad voorlê 
ter goedkeuring, is welkom om 
vir Christine of Gerhard te 
kontak. 

• In alles fokus die musiek-
bediening daarop om die 
gemeente te begelei om tot God 
se eer te sing. Daarom hou die 
musiekbediening graag by die 
beginsels waarop die kerkraad 
besluit het. 

 
Kontak asb. vir Gerhard 
(gerhard@gkrietvallei.co.za / 071 613 
3160) as jy graag oor hierdie besluite 
wil gesels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerhard@gkrietvallei.co.za
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Oggenddiens                 8:00 en 10:15 

 
Ps 34:1,2   Sb 26:1,2,10,11  Ps 135:1  Sb 
1441-3  Sb 119: 1-5 
 
Skriflesing: Handelinge 9:1-18 
Teks v5,6 Heidelbergse Kat: Sondag 49 
 
Tema: “Daar sal vir jou gesê word wat om 
te doen.” 
 
Ons gee dikwels baie aandag aan mense 
se bekeringsverhale. Ons word beïndruk 
deur die opspraakwekkende en radikale 
ingrype van God in mense se lewens. In 
Handelinge 9 leer ons om God se wil raak 
te sien. 
 
1. Fanaties met my eie agenda besig 

Intussen Het Saulus soos ‘n besetene 
voortgegaan om die Christene te 
vervolg. Hy voer sy plan uit en doen 
alles in sy vermoë om sy wil te laat geld. 
Te dikwels gebeur dit dat ek my doel 
ten alle koste wil bereik. Met die derde 
bede word gevra dat God se wil sal 
geskied.  Dit bring spanning en vra dat 
ek my wil aan God se wil ondergeskik 
sal stel. 
 

2. Die Here verander my lewe sodat ek:  
Kan sien, kragte herwin en sy liefde 
beleef! 
Saulus is steeds met sy eie wil besig en 
God gryp radikaal in deur sy 
omstandighede te verander.  As God se 
wil geskied beteken dit dat my situasie 
verander. Ek leer gehoorsaamheid en 
wag dat die Here vir my sal sê wat om 
te doen.   
 

3. Die Here gee ŉ sigbare en merkbare 
verandering 

• Sodat ek met vrymoedigheid kan bid 
dat sy wil moet geskied.  

• Sodat ek op God se Woord en 
bevele reageer. 

• Sodat ek vlug van die verkeerde en 
bose  - kom los van greep van ‘n 
neutrale en koue geloofslewe 

• Sodat ek met oorgawe my wil aan 
God ondergeskik maak  

God vra ‘n wilsbesluit 
   God vra ‘n hartsbesluit. 

 

 

Aanddiens    18:30 

 

Dit is verskriklik om in die hande van 

die lewende God te val 

Hebreërs 10:31 “Dit is verskriklik om in die 

hande van die lewende God te val.” 

Ps. 121:1,4 Ps. 96:1,2,6,8 Ps. 

31:1,12,15,19 Sb. 28:1,2,3,4 Ps. 

32:1,3,4,6 

Daar is iets aan God se regverdige 
oordeel wat ons baie ongemaklik kan 
maak. Vir baie mense pas sy oordeel en 
straf nie by hul siening dat Hy net ‘n 
regverdige God is nie. Mense sal God se 
oordeel eerder wegredeneer of versag of 
heeltemal verwerp. Hier in Hebreërs 10 
leer die Here ons van sy regverdige 
oordeel. Hy maak dit baie duidelik dat dit 
verskriklik is om in die hande van die 
lewende God te val. Wat lei daartoe dat 
mens in God se hande val om gestraf te 
word? Kan sy regverdige oordeel enigsins 
versoen word met sy genadige liefde? 
Hoe troos en versterk God gelowiges deur 
sy regverdige oordeel te openbaar? Kom 
leer vanaand saam uit die Woord uit. Ons 
gaan die volgende hoofpunte gebruik: 

• Die lewende God straf opsetlike 
sonde 

• Opsetlike sonde is die verwerping 
van die Drie-Enige God 

• Verskriklike oordeel en 
vreugdevolle troos 

 


