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Dagboek 

Vandag  
25 Mrt 

Deurkollekte:  Teologiese 
studentekas 
Gasvryheid S45 

Maandag 
26 Mrt 

Week van Kruis 
19:00 Erediens 
OM WAARLIK TE GEE 

Dinsdag 
27 Mrt 

Week van Kruis 
19:00 Erediens 
GOD GEE ALLES 

Woensdag 
28 Mrt 

Week van Kruis 
19:00 Erediens 
JESUS GEE HOMSELF 

Donderdag  
29 Mrt 

Week van Kruis 
19:00 Erediens 
ONS GEE TERUG 

Vrydag 
30 Mrt 

Goeie Vrydag               
9:00 Erediens 

Sondag 
1 April 
 

Deurkollekte: TSP 
Publikasies 

 

MEELEWING 
Ons loof God vir die reën wat ons 

geskenk is en doen steeds voorbidding 
vir ander dele in ons land waar op 

uitkoms gewag word. 
Baie mense word deur besluite van die 
owerhede geraak en ons bid saam vir 
goeie regering en rustigheid rakende 
besluite oor grondhervorming en die 

uitwissing van korrupsie. 
 
Ons is dankbaar dat lidmate wat 
operasies en behandeling ontvang 
het kan aansterk: 
- Lana Kornelius (S22) 084 549 5546 
- Hennie Riekert (S59) 083 376 6754 
- Pieter vd Berg (S62) 082 337 7096 
 
Ons dra die volgende lidmate en hul 
families wat langtermyn versorging 
ontvang aan die Here se genade op: 
- Saam met Sarna (S65) 0825707986 

is ons dankbaar vir die gesondheid 

wat Ds Tiaan Coetzee geniet ten 
spyte van die aftakeling van 
Alzheimers. 

- Ons bid saam met Pieter en Janette 
Botha (S61) 0832279717  dat die 
versorging van Emmie Kruger(N75) 
0827468352  geseënd sal wees 
waar haar toestand verswak terwyl 
sy ook met Alzheimers versorg 
word.   

- Johan en Hedri Coetzee (S21) 
0723339825 se seuntjie Vian is 
ontslaan na behandeling vir 
diabetes. Ons is saam dankbaar dat 
hy goed met die behandeling en 
hantering vorder. 

- Aletta Klopper (S45) 082 655 9476 
ondergaan steeds behandeling. 

- Sanette de Beer (S19) 
0823751482  het tydens ŉ 
fratsongeluk by die skool haar duim 
ernstig beseer en moes ŉ operasie 
ondergaan. 

- Anneke Pretorius (D10) 
0829094620  se Vader moet 
behandeling vir prostaatkanker 
ontvang en haar Moeder word vir 
vaskulêre gloukoom behandel 

- Heilie vd Westhuizen (N75) 
0762810254  se Broer sterk aan na 
ŉ hart-en beroerte aanval. 

- Pieter en Sarine Wolmarans (S60) 
0824164393 het verlede Dinsdag ŉ 
kleinseun ryker geword.  

- Hartlike gelukwense aan Jaco en 
Ansie Oosthuizen (S19) 
0834397652  met die 
huweliksbevestiging van hul seun 
Jacobus die afgelope naweek.  Later 
vanjaar lui die huweliksklokkies ook 
vir hul dogter Anrie.  

- Mag God deur sy Heilige Gees 
vertroosting bring vir Elba Kruger en 
die families met die afsterwe van ŉ 
Neef.  
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Ander 
- Troosdiens van  wyle Pieter Pieterse 

vind plaas 27 Maart om 11:00 vanuit 
ons kerkgebou. 

- Jan Hamman (D37) 0729611157  se 
Pa is steeds baie ernstig siek.  

 
 
Deurkollekte vir Teologiese 
Studentekas 
Doel: Om studente wat aan die 
Teologiese Skool te Potchefstroom 
studeer, finansieel met beurse te help 
sodat die Gereformeerde leer uitgebou 
en verkondig kan word.  
Ses kollektes word jaarliks vir die 
Studentekas ingesamel.  Vandag word 
die tweede kollekte vir 2018 
ingesamel. Baie dankie vir u bydrae. 
 

ELJADA 
Hierdie is die laaste Eljada vir die 

kwartaal.  Volgende Eljada verskyn 
weer op 15 April. 

 

Verlof 
Ds Petrus neem verlof van 29 Maart tot 
6 April 2018.  Dankie vir u begrip.  

 

Preekbegeleiding 

1ste diens 

Dieselfde preek, net ‘n bietjie 

makliker! 

8 jaar en jonger! 

 
Hoërskool Katkisasie  
Ons sluit vanmiddag die Katkisasie vir 
hierdie kwartaal af en geniet 
verversings en kuier na afloop van die 
les saam tot die aanddiens begin. Baie 

dankie aan die ouers wat verversings 
voorsien. 
 

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.  
 

 

 

MELKTERTJIES 
Is daar iemand in die gemeente wat 
bereid is om 120 klein melktertjies (die 
in die doppies) te skenk/borg/bak of 
brou ?  WhatsApp asseblief vir Zelda 
by 0824470674. 
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KENMEKAAR- ONTBYT 
Alle kontakpersone word uitgenooi na 
‘n ontbyt op Saterdagoggend 14 April 
om 7:30 in die Kerksaal. Enige ander 
suster in die gemeente wat voel sy wil 
ook betrokke raak by die susters of ook 
dien as ‘n kontakpersoon, kan die 
geleentheid bywoon.  Tydens die 
geleentheid sal daar ‘n 
kosdemonstrasie aangebied word deur 
Gerda Snyman – ‘n koskenner. 
Bring ‘n ou storieboek wat jy klaar 
gelees het en ruil dit vir ‘n ander wat jy 
nog nie gelees het nie. 
Skryf asseblief  so gou moonlik  jou 
naam op die lys in die voorportaal.  
Ons sien uit om jou beter te leer ken! 
 

VERHOUDINGS 
Wonder Jeugkamp 2018 
Ouderdom: 15-21 
Plek: Die Hoekie 
Kontak: wonderjeugkamp@gmail.com 
061 466 0244 
Kostes: R200 pp 
Datum: 13 – 15 April 2018 

 

POTJIEKOSKOMPETISIE!! 

Op 5 Mei word ‘n potjiekoskompetisie 
aangebied deur die Susters van 
Rietvallei.  Almal wat wil deelneem aan 
die kompetisie moet asseblief hul 
naam en eposadres aan Zelda 
“WhatsApp”  by 0824470674 , sodat sy  
die reëlings aan hul kan stuur. 
Die geleentheid dien ter selfdertyd as 
‘n jeug – en Navita’s aksie. 
Persone wat die geleentheid wil 
bywoon en saam kom smul aan al die 
heerlike potte, kan hul name op die lys 
in die voorportaal skryf.  Ons sien uit 

na heerlike geleentheid van pret en 
samesyn! 
 

"King's Hope Olievenhoutbosch” 
 
Ons naaldwerkprojek het met die hulp 
van 'n Rietvallei-lidmaat aan die gang 
gekom. Van 'n baie stewige tipe 
materiaal maak ons rugsakke en 
inkopie-sakke, maar ons kan ook 
ander materiaal gebruik, Ons kan ook 
doelgemaakte sakke/sakkies hanteer. 
Gesels asb met Gerrit Kornelius 082 
925 9569 om voorbeelde te sien. ".  
 

MAAK MY MOOI PROJEK 
Elke vrou wil graag mooi voel.  Dit is 
makliker om mooi te voel as jy die 
regte toerusting het.  Ondersteun 
asseblief my projek om die dames van 
die Eljada huis 'n voorsprong te gee 
met nuwe grimering. 
Basiese produkte van Essence is 
beskikbaar by Clicks en apteke teen 'n 
baie bekostigbare prys.  Maskara, oog 
omlyner, lip gloss, blos en naelverf is 
slegs 'n paar van die produkte wat 
nodig is.  Kontant bydraes is ook baie 
welkom.  Kontak my vir meer inligting 
by 076 693 6511 of 
ejmpotgieter@gmail.com. 
 

Wat sê die Bybel? 
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.  

Vraag: 

mailto:wonderjeugkamp@gmail.com
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=ejmpotgieter%40gmail.com');
mailto:petrus@gkrietvallei.co.za
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Gestel ‘n persoon bly op ‘n plaas 30+ 
kilometers van die naaste dorp/ 
gemeente.  Daar word redelik gereeld 
na internet-preke van verskeie 
gemeentes, selfs verskillende 
kerkgenootskappe,  geluister.  Geen 
kerkbesoek, nagmaal, bydrae van 
tiendes ens. word gedoen. Is dit in 
vandag se tegnologiese eeu genoeg? 
 
Antwoord: 
Die beginsels wat hier ter sprake is 
gaan oor die geloofsverhouding met 
die Here.  Die plek waar ek aanbid is 
ondergeskik aan die geleentheid om 
met die Here in ‘n verhouding te kan 
leef.  Die Bybel plaas ‘n hoë premie op 
die onderlinge meelewing van 
gelowiges en daar is talle tekste waar 
die Here ons aanspoor om mekaar se 
belange te bevorder. Die gebruik van 
die sakramente word deur God ter 
versterking van ons geloof gegee en is 
nie voorwaarde vir ons saligheid nie.  
Die gee van tiendes is deel van ons 
dankbaarheid en ons kan saam soek 
na maniere om dit  te kanaliseer.  
 
As omstandighede veroorsaak dat 
iemand nie eredienste soos genoem 
kan bywoon nie, is dit verblydend dat 
daar steeds gesoek word na 
Woordbediening.  Hiervoor is  ons  
dankbaar vir die tegnologie.  Ons kan 
die tegnologie ook aanwend om saam 
oor die suiwere verkondiging te 
oordeel.  Laastens dra ons almal aan 
die genade van ons Here op.  
 
Dink solank saam oor dié vraag wat 
ons met ‘n volgende keer behandel:  
Ons lees in verskeie verse dat ‘n mens 
nie kwaad moet word nie, kwaad met 
kwaad vergeld ens… en tog lees ons 
in Johannes 2:13 en wat daarop volg 
dat Jesus ‘n sweep gevleg en mens en 

dier uit die tempel  verjaag het. Dit 
klink of Hy kwaad was …en tog was 
Hy sonder sonde? 
 
 
Nuus vir die Jeug vanaf die 
Jeugdeputate van die GKSA:  
1.   Bybelstudie-boek oor Efesiër   

(‘n Nuwe Lewe)  
Die Jeugdeputate het verlede jaar 
‘n Bybelstudieboekie oor Efesiërs 
uitgegee. Hierdie boekie word tans 
in Engels vertaal en sal later 
uitgegee word. Die Afrikaanse 
boekie word gratis beskikbaar 
gestel om op kampe as 
kampboekies te gebruik. Indien u 
boekies wil gebruik, kan u vir Wilna 
Myburgh  kontak 
(kruispad@gmail.com).  

 
2.   Rapport: reflektiewe gesprekke 

oor Jeugwerk. 
Die Jeugdeputate is genade om 
deel te neem aan ‘n 
interdenominale reflektiewe 
gesprek oor jeugwerk en lewer die 
volgende verslag: 

 
Op Donderdag 22 Februarie het die 
jeugdeputate die “reflektiewe 
gesprekke oor jeugwerk” geleentheid 
in Alberton bygewoon. Ses sprekers 
het jeugwerk vanuit hulle 
organisasie/diensgroep toegelig. 
Hierna is ’n vraag-en-antwoord-sessie 
gefasiliteer en is daar gefokus op die 
maniere waarop sake wat uitgelig is, 
prakties deur gemeentes 
geïmplementeer kan word. 
Organisasies wat op die paneel 
verteenwoordig is, is Imagine (NG 
Kerk), TREE, SATS (South African 
Theological Seminary) en individue wat 
betrokke is by interkulturele 
jeugbediening. 

mailto:kruispad@gmail.com
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Die onderwerp wat die reflektiewe 
gesprekke oorheers het, was dat die 
kerk in die gemeenskap betrokke moet 
raak. Die stelling is gemaak, dat die 
kerk nie meer die raakpunt vir die jeug 
is nie, daarom moet die kerk beweeg 
na waar die jeug wel is, naamlik die 
skole. Dit is beskryf as die spilpunt van 
ons jeug se weeklikse bestaan. 
Voorbeelde en voorstelle vir 
betrokkenheid by die skole sluit in: 
leierskapontwikkeling van leerders, 
onderwysers en beheerliggaamslede. 
Dit is genoem dat daar baie kerke is 
wat wel betrokke is hierby, maar dat 
daar ’n groter fokus moet wees op 
interkerklike samewerking. Sodoende 
sal kerke nie teen mekaar inwerk nie. 
Die nood vir multikulturele bediening is 
ook benadruk. Daar is veral klem gelê 
op die behoefte om die seer van die 
verlede in die hede te herstel. Hierdie 
proses kan die beste (volgens die 
spreker) op skoolvlak geskied, 
aangesien al hoe meer skole 
multikultureel is. 
Die belang van identiteit ontwikkeling 
in Christus is verder benadruk. Die 
reflektiewe gesprekke het ook ten doel 
gehad dat hierdie organisasies en 
individue hulle self aanbied om hierdie 
prosesse te help fasiliteer. 
 
3.   Jeugseminare 

Die deputate beplan om hierdie jaar 
twee jeugseminare aan te bied.  

• Die Afrikaanse seminaar word 
hierdie jaar in die Kaap aangebied. 
Ds. Dinant Zwemstra 
(dinant@telkomsa.net) is is getaak 
met die reëlings. 

• Die Engelse seminaar word hierdie 
jaar in Gauteng aangebied. 
Oageng Moncho 
(oagengmoncho@gmail.com.com) 
en George Mdluli 

(georgemdluli@vodamail.co.za)  tre
f in die verband die reëlings.  

Verdere inligting sal later deurgegee 
word. 
 
4.   2019 Nasionale toer 

Die Jeugdeputate reël ‘n nasionale 
toer vir die Junie-Julie vakansie, 
2019. Reynold Fourie 
(fouriereynold@gmail.com) is besig 
om die reëlings in die verband te 
tref. Verdere inligting sal  later 
deurgegee word. 

 
5.   Toep 

Die Jeugdeputate het reeds 
ondersoek ingestel na die 
moontlikheid van die ontwikkeling 
van ‘n eie toep (app). Dit is bevind 
dat dit te duur sal uitwerk. Ons wil 
tog egter graag die verdere 
moontlikhede ondersoek. Dit mag 
dalk eerder die moeite werd wees 
om ‘n gemeenskaplike toep te 
ontwikkel wat deur al die deputate 
gebruik kan word. (Die gedagte is 
dat die Psalmboek-toep uitgebrei 
word vir alle deputate.)  
Indien daar lidmate is wat oor 
vaardighede in die verband beskik, 
kan hulle asseblief vir Willem Steyn 
(steyn.willem@gmail.com) kontak. 
 

6.   Kruispad-tydskrif 
Moontlikhede word ondersoek om 
die Kruispad tydskrif nie meer in 
gedrukte formaat uit te gee nie. 
Daar is geweldige groot subsidie 
wat betaal word sodat die tydskrif 
aan ‘n klein beperkte hoeveelheid 
mense versprei kan word. Indien 
die tydskrif slegs elektronies 
uitgegee word, neem die subsidie 
geweldig baie af, en die gehoor wat 
bereik word, neem eksponensieel 
toe. 

mailto:dinant@telkomsa.net
mailto:oagengmoncho@gmail.com.com
mailto:georgemdluli@vodamail.co.za
mailto:fouriereynold@gmail.com
mailto:steyn.willem@gmail.com
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Oggenddiens                 8:00 en 10:15 

 
Ps 89:1,3  Ps 71:1,9 Ps 9:1,7  Ps 139: 
1,12  Ps 18:1,14 
 
Skriflesing: Jak 1:12-18 
Heidelbergse Kategismus: Sondag 52 
 
Tema: “Ek kan dit nie help nie.” 
 
Statistieke toon  ŉ geweldige toename  
van mense wat voor een of ander vorm 
van verslawing  swig.  Die eise, trauma 
en spanning van elke dag veroorsaak 
al hoe meer dat mense toegee aan die 
versoekings wat ons teister.  Ons 
hoor dikwels dat verslaafdes van 
pornografie, hebsug, geld, sosiale 
media en vele ander uitroep: “Ek kan 
dit nie help nie.” 
 
As ons ook die vele beproewinge wat 
op ons pad kom byvoeg, bid ons intens 
daarvoor dat die Here ons sal verlos. 
  

1. Versoeking en beproewing 
Ons Here Jesus Christus se broer 
Jakobus leer gelowiges wat oor die 
wêreld versprei is wat die verskil 
tussen versoekings en beproewinge is. 
Voordat Jakobus later as ŉ martelaar 
sterf, gee hy praktiese leiding aan elke 
gelowige wat daagliks moet volhard.  
Hierdie bede is ŉ intense  versoek aan 
God om my te beskerm. 
 

2. Die Here verander my lewe 

Ek herken my eie sondige bestaan en 

boosheid en beleef die aanvalle van 

die satan en die wêreld maar al te 

goed.  Die een ding lei tot die volgende 

en voor ek my kon kry het ek ŉ lewe 

wat op die dood uitloop.  

Net God kan my hiervan verlos.  Deur 
die woord van die waarheid word ek 
gered en die eersteling van alles wat 
Hy geskep het.   
 

3. Beproewings lei tot lewe en 

versoekings lei tot die dood.   

Jakobus se pragtige beskrywing is 

treffend: 

Vers 14-15  - Verlei  Bevrug  Dood 

Vers 16-18 – Vader  Skepper  

Lewe (eerstelinge)  

Beskou dit as groot vreugde om in 
jou geloof getoets te word, 

want dit laat jou volhard tot die 
einde toe. 

 
 

Aanddiens    18:30 

 

Romeine 1:20, 21 “Van die skepping 
van die wêreld af kan ‘n mens uit die 
werke van God duidelik aflei dat sy 
krag ewigdurend is en dat Hy waarlik 
God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens 
nie met die oog kan sien nie. Vir 
hierdie mense is daar dus geen 
verontskuldiging nie, omdat, al weet 
hulle van God, hulle Hom nie as God 
eer en dank nie. Met hulle redenasies 
bereik hulle niks nie, en deur hulle 
gebrek aan insig bly hulle in die 
duister.” 

Psalm 97:1 Psalm 8:1,2,7 Psalm 
59:3,5,7 Psalm 81:12,13,14,15 
Skrifberyming 10:1,2,3,4,5,6 
Hier aan die begin van Romeine maak 
God dit baie duidelik dat daar niemand 
is wat regverdig is nie. Dat daar 
niemand is wat redding en verlossing 
verdien nie, maar dat almal die ewige, 
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regverdige straf van God op hul sonde 
verdien. Romeine 1:18-32 fokus 
spesifiek op die heidene – mense wat 
nie-Jode is nie. Mense soos ons. 

• God openbaar Homself aan alle 
mense, daarom is daar geen 
verontskuldiging nie 
God maak dit baie duidelik dat 
niemand kan sê dat hulle nie geweet 
het dat Hy bestaan nie. Hy openbaar 
Homself in sy skepping en in die mens 
van die begin af. Hierdie algemene 
openbaring is genoeg sodat elke mens 
kan weet: Daar is ‘n God. Tog probeer 
die mens alles in sy vermoë om hierdie 
waarheid te onderdruk. Maar al ontken 
die mens God, het die mens geen 
verskoning nie. Niemand kan enigiets 
in sy eie verdediging sê wanneer hy 
God verwerp nie. Die mens is gemaak 
om te aanbid. Wanneer jy God 
verwerp, aanbid jy ander dinge. Steeds 
het jy geen verskoning nie. 

• God openbaar sy toorn deur mense 
oor te gee aan hul sonde 
Juis omdat mense God verwerp, 
openbaar God sy toorn, sy heilige 
wraak oor die sonde. Dit is iets wat die 
volheid gaan bereik met die 
wederkoms, maar dit is iets wat God 
nou reeds openbaar deur mense oor te 
gee aan hulle sonde. God gee mense 
oor aan die sonde en die verskriklike 
gevolge daarvan as deel van sy toorn 
en straf oor die sonde. 

• God openbaar sy regverdige oordeel 
tot genade 
God maak dit baie duidelik dat daar 
geen verontskuldiging is nie. Dat daar 
geen regverdige mens is nie. Dat almal 
die regverdige straf op hul sonde 
verdien. Maar dit is juis God se 
regverdigheid en sy heilige toorn wat 
roep na genade. Wat dit so duidelik 
maak dat mens net deur geloof in 
Christus regverdig is. Dit is iets wat 

ons aanspoor om die Evangelie te 
verkondig met die versekering en troos 
dat God mense in Christus regverdig 
maak. 


