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Dagboek 
Vandag  
13 Januarie 
 

Deurkollekte:  Franse 
mediabediening 
Skinkbeurt :  Wyk S45 

Maandag 
14 Januarie 

19:00 Bybelstudie 
gemeente 

Dinsdag 15 
Januarie 

19:00 FK vergadering 

Woensdag 
16 Januarie 

18:30 Vergadering 
barmhartigheid 

Donderdag 
17 Januarie 

9:00 Bybelstudie 
gemeente 
13:30 Bybelstudie seniors 

Vrydag 18 
Januarie 

6:00 Vroegoggend 
volgelinge Bybelstudie 

Sondag 
20 Januarie 
 

Deurkollekte: Kerklike 
tydskrifte 
Skinkbeurt: Wyke D13 en 
N16 

 

 

MEELEWING 
Ons wil graag met elkeen meeleef en 
vra dat lidmate die predikante of  hul 
ouderling skakel wanneer daar siekte, 
dood, vreugde en blydskap is.  Ons is 
almal deel van Christus se liggaam en 
deel graag ons wel en weë. 
 
 
Ons doen voorbidding vir lidmate wat 
chemoterapie  ontvang: 
Hettie Bornman  
Ryno Wilson   
 
Die volgende lidmate moet verdere 
toetse ondergaan: 
Aletta Klopper  
Chris  Muller  
Sakkie van Biljon  
Titus v Aswegen  
Nic Croukamp  
 
Ons vra ons Here se nabyheid en 
versterking vir lidmate wat 
gehospitaliseer word en aansterk na 
behandeling: 

Mulder van Eyk  
Marina vd Walt  
Gert Penning wat geval het en vir 
bloeding op die brein behandel word 
Gerhard Yssel  
Pieter vd Berg  
Faan en Marietjie Pieterse wat tuis is 
na ŉ motorongeluk. 
 
Kali van Mazjik moes ŉ operasie 
ondergaan na ŉ besering aan sy toon.   
 
Ons is dankbaar vir die veiligheid van 
Cornel en Magdaleen de Lange na ŉ 
motorongeluk. 
 
Ons bede is dat God vir Florence Horn  
sal versterk met die skielike afsterwe 
van haar seun Oostewald,  na ŉ 
hartaanval. 
 
Ons is dankbaar dat Dr Arthur Miskin 
se gesondheid verbeter het.  

 
Afkondigings voor of na eredienste: 
Weens die tyd wat deur afkondigings 
voor die diens in beslag geneem word, 
het die Kerkraad besluit om 
mondelinge afkondigings te beperk 
deur slegs inligting wat te laat vir 
publikasie was, voor of na die diens af 
te kondig.  
 
Inligting oor ander sake wat in die 
Eljada vervat is of geprojekteer word, 
word nie ook afgekondig nie. 
 
Lidmate wat aksies bekend wil maak 
word aangemoedig om die inligting vir 
die Eljada en projeksie voor te berei en 
voor Donderdag 10:00 aan die 
kerkkantoor te voorsien. 
 

Deurkollekte: Franse 

Mediabediening 
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Die Franse Mediabediening onder 
leiding van Ds. Eric Kayayan bedien 
die Evangelie deur die media aan 
Franssprekendes in Afrika, Frankryk 
en Armenië.  Radiostasies in verskeie 
lande moet betaal word vir lugtyd om 
opnames (kort boodskappe) uit te saai.  
Dankie vir jou bydrae om die 
uitsendings te laat plaasvind. 
 
Kollektes vir die Barmhartigheids 
diens van die diakens sowel as 
deurkollektes kan nou deur middel 
van Zapper afgedra word. U gaan 
soos volg te werk: 

 Laai die Zapper-toepassing af vanaf 
Playstore op u selfoon. 

 Die QR-kodes vir die onderskeie 
kollektes word in Eljada gepubliseer en 
is ook by die uitgange opgeplak. 

 U skandeer die QR-kode met u selfoon 
se kamera-ogie en tik die bedrag wat u 
wil bydra in. 
 
NB: Kollektes kan steeds in kontant 
afgedra word. Die Zapper verskaf net 
‘n alternatiewe metode vir die afdra 
van kollektes.  
 
 

Katkisasie 
Al ons katkisante en hul ouers word 
hartlik verwelkom. Dit is ‘n wonderlike 
geleentheid waar ons aanvullend tot 
ouers se doopverpligting saam met 
ons verbondskinders kan groei.   

Ons laerskool katkisasie vind tussen 
die twee oggenddienste plaas en ons 
hoërskool leerders vergader saam met 
hul ouers om 17:00. Ouers moet 
asseblief ook die opening bywoon. 
Baie dankie byvoorbaat aan al ons 
Kategete.   

Ons benodig steeds hulp met die 
hoërskool leerders. Die Klasse word 

tussen die predikante verdeel en as 
interim word iemand vir die GR 8 en 9 
Klasse benodig.  Ons verwelkom alle 
hulp sodat daar ook altyd ‘n aflos 
beskikbaar is.  Skakel met die 
predikante as jy kan help.   

Bedieningshandleiding 
Volgens ŉ besluit van die Kerkraad 
word alternatiewe maniere ondersoek 
en ontgin om die Bedienings-
handleiding so effektief moontlik saam 
te stel. In die verlede is temas en 
Bybelboeke behandel.  
 
Ons beplan om hierdie kwartaal weer 
op die kerklike jaar te fokus.  Die 
kerklike kalender, ook bekend as die 
kerklike of liturgiese jaar, bestaan uit ’n 
reeks liturgiese feeste en vierings wat 
oor ’n jaar strek en ook jaarliks herhaal 
word. 
 
Die ordening van die jaar in so ’n 
geslote jaarsiklus staan teenoor die 
burgerlike of sekulêre jaar en begin nie 
op 1 Januarie nie, maar op die eerste 
Sondag van Advent – dit is die tyd 
tussen Kersfees en Paasfees Die 
kerklike jaar het ontwikkel rondom 
twee fokuspunte: die weeklikse viering 
van die verlossing op ’n Sondag en die 
jaarlikse viering van Paasfees waaraan 
die ander feeste met verloop van tyd 
gekoppel is. 
 
Volgens die kerklike jaar word die 
Doop van Christus op 13 Januarie 
(vandag)  gevier.  
 
Ons plaas volgende week ŉ rooster 
waarvolgens lidmate Bybelgedeeltes 
kan voorberei.  
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Preekbegeleiding: Tydens die eerste 
diens in die saal onder leiding van Ds. 
Danie.  

Franse Media Bediening: 
Ons verwelkom Ds. Eric Kayayan by 
ons. Hy sal vanaand die aanderediens 
(18:30) lei en daarna ‘n kort aanbieding 
oor sy dienswerk doen. 
 

Beroeping van ‘n mede-leraar vir 
Rietvallei 
Lidmate het nog tot Sondag 20 
Januarie 2019 geleentheid om name 
van predikante vir beroeping aan die 
kerkraad voor te lê. Voorstelle kan aan 
die skriba by skriba@gkrietvallei.co.za 
gestuur word en moet asseblief aan 
die hand van Rietvallei se 
bedieningsuitdagings en –behoeftes 
gemotiveer word: 
 

Rietvallei: Die Liggaam van Christus 
Die Here stuur sy Kerk, sy liggaam, uit 
om met sy gesag te beweeg, om die 
Evangelie te verkondig, om mense 
deel te maak van sy liggaam en om die 
liggaam te versorg met sy Woord. 
 
Rietvallei as die liggaam van Christus 
wil sy lidmate daarin laat groei deur 
Eredienste, Bybelstudies, 
Toerustingsgeleenthede, huisbesoeke, 
katkisasie, ens. Hierin speel ons 
predikante onder die leiding en toesig 
van die kerkraad ‘n leidende rol.  

 
Ons streef daarna om mekaar te ken, 
mekaar te ondersteun en vir mekaar te 
sorg. Ons gebruik ons gawes om die 
Here se liggaam op te bou en in 
mekaar se vreugdes en seer te deel. 
Bybelstudiegroepe, omgeegroepe, 
diensgroepe en kuieraksies is 
belangrike inisiatiewe om mekaar al 
hoe beter te leer ken. 

Ons besef dat die Here se liefde vir 
ons onverdiende genade is en wil dit 
graag met die wêreld deel. Ons strewe 
daarna om mense naby ons en ver van 
ons af te bereik met die Evangelie en 
God se liefde. Ons is betrokke by 
bedienings, uitreike, alledaagse uitleef 
van ons geloof. Ons erken die nood 
aan Woordbediening in ons 
onmiddellike omgewing in sy multi-
kulturele konteks, net soos ons ook 
met die woord oor landsgrense heen 
en selfs inter-kontinentaal uitreik. 

 
Die predikante word geroep om die 
lede van die liggaam te bedien met die 
Woord op verskillende vlakke. Dit is 
deur sy Woord en Gees wat die Here 
sy Kerk, sy liggaam, laat groei en 
beweeg. 

 
Bedieningsuitdagings sluit die 

volgende in: 

 Dalende neigings in erediens- en 
Nagmaalbywoning asook 
toenemende onbetrokkenheid by 
gemeente-aksies. 

 Dalende betrokkenheid van 
jongmense by die kerklike 
aktiwiteite. 

 Rietvallei slaag nie daarin om 
effektief evangelisasie-werk, veral 
in die onmiddellike omgewing te 
doen nie. 

 Gemeente-leiers (ouderlinge en 
diakens) benodig toerusting om 
meer doeltreffend en met groter 
toewyding hulle dienswerk te verrig. 

 Huisbesoek deur ampsdraers 
 
Verlangde gawes en vaardighede: 

Benewens die bedieningsopdragte 
soos vervat in die bevestigings 
formulier vir Bedienaars van die 
Woord, het Rietvallei bepaalde 
behoeftes ten opsigte van 

mailto:skriba@gkrietvallei.co.za
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evangelisasie (ook multi-kultureel), 
toerusting van leiers, die jeug en 
senior lidmate geïdentifiseer. Die 
predikant wat beroep word, 
behoort:  

 

 ‘n Warm, mensgerigte leraar te 
wees wat doeltreffend in ‘n span 
saam met medeleraars en ander 
gemeente-leiers kan funksioneer. 
Hy moet oor die vermoë en 
lewenservaring beskik om mense 
van dieselfde oortuigings maar 
verskillende persoonlikhede en 
geloofsuitlewing te kan verenig, 
motiveer en toerus om God se 
koningkryk uit te brei. 

 Die uitdagings wat ‘n groeiende 
stadsgemeente inhou deeglik 
verstaan en verreken in sy 
bedieningsbenadering. 

 Oor die vermoë beskik om met alle 
ouderdomsgroepe te kan werk.  

 ŉ Passie hê om met jongmense te 
werk. 

 
Vertrou op die Here met ALLES wat 
jy het. Moet nie staatmaak op jou 
eie insigte nie. Vra na die wil van 
God in alles wat jy doen. Hy sal die 
regte pad vir jou wys. Moenie jou 
eie wysheid oorskat nie. Hou eerder 
die Here voor oë en vermy wat sleg 
is.' Spreuke 3:5-7 

 

Die Kerkraad beklemtoon dat die 
hele proses biddend hanteer moet 

word en versoek u dus om 
voortdurend vir die leiding van die 

Heilige Gees te bid. 

 
 
 
 
 

Bybelstudies 
Om Bybelstudie saam met gelowiges 
te doen is: 

 eerstens ŉ opdrag van God  - “Dit 
gaan goed met die mens wat 
onberispelik lewe, die wat wandel 
volgens die woord van die Here”. 
(Ps 119:1) 

 en dan ook ŉ geleentheid om saam 
te groei en mee te leef – “Die hele 
Skrif is deur God geïnspireer en het 
groot waarde om in die waarheid te 
onderrig, dwaling te bestry, 
verkeerdhede reg te stel, en ŉ regte 
lewenswyse te kweek” (2 Tim 3:16) 
 

 Maandagaand 14 Januarie om 
19:00 vir die gemeente. 
Bybelstudie-leiers in die onderskeie 
Bybelstudiegroepe word veral 
uitgenooi om hierdie geleentheid by 
te woon. 

 Donderdagoggend 17 Januarie om 
09:00 vir die gemeente. 

 Donderdagmiddag 17 Januarie om 
13:30 vir ons senior lidmate. 

 Vrydagoggend 06:00 
Vroegoggendvolgelinge  

 
Almanakke beskikbaar 
Die Almanak van die GKSA vir 2019 is 
by die kerkkantoor teen R84-00 per 
eksemplaar beskikbaar. Benewens 
dagstukkies vir elke dag van die jaar 
(baie handig vir persoonlike 
bybelstudie), bevat die publikasie ook 
waardevolle inligting oor kerke en 
predikante, asook statistiek oor die 
GKSA. Bring asseblief die regte 
bedrag 
 
Gemeente-kalender 
Die gemeente-kalender vir 2019 is in 
die portaal beskikbaar. Neem asseblief 
net een per gesin. Die gemeente-
kalender verskaf belangrike inligting 



1/2019  13 Januarie 2019 

oor gemeente-aktiwiteite, eredienstye, 
diensbeurte van wyke, deurkollektes 
en kontakinligting van predikante en 
ander funksionarisse. 
 
Toerusting van ampsdraers 
‘n Toerustingsgeleentheid vir 
ouderlinge en diakens word vir 26 
Januarie 2019 gereël. Ons gaan fokus 
op die bedieningsuitdagings in ‘n 
stadsgemeente en ook gedagtes deel 
oor praktiese aspekte van die 
dienswerk van ouderlinge en diakens. 
 
Ander lidmate is ook welkom om die 
geleentheid, wat om 06:00 met 
bybelstudie sal begin, by te woon. Ons 
beoog om teen 11:30 klaar te wees. 
Laat weet asseblief die skriba by 
skriba@gkrietvallei.co.za nie later nie 
as 20 Januarie indien jy belangstel om 
die geleentheid by te woon. 
 
Kennisgewing in die Kerkverband 
Klassis Pretoria Suidwes tesame met KO Art 
49 Deputate vanweë die Streeksinode 
Pretoria het op ‘n buitengewone vergadering 
op 10 Desember 2018 besluit om Ds. T P 
Diphoko van die Gereformeerde Kerk 
Atteridgeville beroepbaar te stel in die GKSA 
kragtens KO Art 11, met ‘n wagperiode tot  10 
Junie 2019. 
Dieselfde vergadering het voorts besluit dat 
indien Ds.  T P Diphoko nie ‘n beroep 
ontvang tydens die wagperiode nie, sal hy 
oorgaan tot ‘n ander staat van die lewe 
ingevolge KO Art. 12 
Ds T P Diphoko word in gebed aan die sorg 
van ons Here opgedra. 
 

Laerskoolkinders 
Knoop solank die datum aan jou oor vir 
die Graad 1 - 7 laerskoolkinderskamp: 

8 - 10 Februarie 2019 by 
die Hartbeesfontein jeugkampterrein 

Dit gaan weer super-pret wees! 

 

 
 
 
FOI ET VIE RÉFORMÉES :  ‘N 
MEDIABEDIENING IN DIE FRANSE 
TAAL 
 
Foi et Vie Réformées (in Engels : 
Reformed Faith and Life) is ‘n 
Gereformeerde mediabediening in die 
Franse taal wat die Evangelie in talle 
Franssprekende lande verkondig 
d.m.v. radioprogramme.  Dit maak ook 
gebruik van ander media om die 
Woord in Frans te preek.  In Suid 
Afrika word daar nie altyd besef dat 
omtrent twee en twintig Afrikalande 
Frans as hulle (of een van hulle) 
amptelike taal het, a.g.v. Franse 
kolonialisme tydens die negentiende 
en twintigste eeu.  Hierdie lingua 
franca op Afrika bodem maak dus 
moontlik om baie mense met die Blye 
Boodskap te bereik! In Suid Afrika self 
is daar deesdae honderd duisende 
Kongolese, Burundese en ander 
Franssprekende Afrikane wat bereik 
kan word (dink maar net aan al die 
motorwagte wat op die parkeerplek 
van jou naaste winkelsentrum 
werksaam is…) 
 
Foi et Vie Réformées is in die 
negentige jare deur Ds Aaron Kayayan 
geïnisieer, nadat hy geëmeriteer het 

mailto:skriba@gkrietvallei.co.za
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van die Back To God Hour, ‘n Noord 
Amerikaanse sendingorganisasie in die 
Chicago omgewing, gebonde aan die 
Christian Reformed Church in North 
America.  Destyds het die N.G.K. met 
die B.T.G.H. saamgewerk om die 
Evangelie in die vorige Zaïre (vandag 
die Demokratiese Republiek van die 
Kongo) te help versprei, hoofsaklik 
d.m.v kortgolf uitsendings.  Hulle is 
uitgesaai vanuit ‘n kragtige uitsender 
van TransWêrelRadio gebaseer in 
Manzini, Swaziland.  ‘n Aantal boeke 
van onderrig oor die Christelike geloof, 
Bybelstudies en Gereformeerde 
teologie is ook deur ds Aaron geskryf, 
gedruk, en wyd onder Afrika luisteraars 
verpsrei.  Mettertyd het hy die 
groeiende aantal groepe luisteraars 
self gaan besoek om hulle verder to 
onderrig en bemoedig.  Hierdie aksies 
het toe aanleiding gegee tot die stigting 
van Gereformeerde kerke in die Kongo 
en elders in Afrika. In die tagtige jare 
het ‘n klomp manne uit die Kongo 
Gereformeerde teologie in Suid Afrika 
kom studeer (eers Hammanskraalse 
Teologiese Skool, dan, vanaf 1995,  
Potchefstroom).  Hulle dien tans as 
predikante in die Kongo.  
 Reformed Faith and Life wat later 
gestig is, is die vrug van ‘n 
samewerking tussen belydende 
Gereformeerde kerke in Noord-
Amerika (beide VSA en Kanada) en 
plaaslike gemeentes van die GKSA.  
Ds Eric Kayayan, seun van ds Aaron, 
het hierdie sendingaksie einde 1998 -
by die aanvang van sy eie bediening- 
oorgeneem.  Hy dien tans as sendeling 
onder die toesig van die Kerkraad van 
Rietvallei Gereformeerde kerk (GKSA) 
in Pretoria-Oos.  Hy is in Frankryk 
gebore en het daar groot geword.  
Frans is dus sy moedertaal.  In 1988 
het hy na Suid Afrika geëmigreer en 
later teologie by die teologiese skool 

van die GKSA (by die vorige P.U. vir 
C.H.O.), gestudeer.  In daardie tydperk 
het hy ook ‘n M. graad in Frans oor die 
Franse teks van Johannes Calvyn se 
Institusie van die Christelike 
Godsdiens, behaal.  Sy belangstelling 
vir Calvyn se werke en teologie het 
nooit opgehou nie en hy hou homself 
steeds besig met verdere studies oor 
die Franse Hervormer. 
Na 15 jaar van bediening aan diens 
van Foi et Vie Réformées vanaf Suid-
Afrika (eers Potchefstroom, dan 
Pretoria), het ds Eric  in 2014 na 
Frankryk teruggekeer, saam met sy 
vrou Olga.  In oorleg met die Noord-
Amerikaanse ondersteuning komitee 
vir Reformed Faith and Life het die 
Kerkraad van Rietvallei Gereformeerde 
gemeente opdrag vir hom gegee om 
dieselfde bediening vanuit Frankryk 
voort te sit, met ‘n nuwe fokus op 
sosiale media vir die Franse bevolking 
(dus nie net Frankryk nie, maar ook 
Franssprekende gedeeltes in België en 
Switserland).  Langs die alreeds 
operasionele webtuiste www.foi-
vie.org.za (wat ‘n Franse en ‘n Engelse 
afdeling het), het hy met behulp van sy 
vrou ‘n nuwe webtuiste begin 
ontwikkel, spesifiek gemik op die 
Franse publiek: 
www.foietviereformees.org. Hy 
produseer kort oudio programme 
(podcasts), videos, kort of langer 
artikels, en gebruik ook Facebook om 
hierdie materiaal verder te versprei 
(www.facebook.com/foietviereformees)
.  ‘n Aantal Christelike radiostasies in 
Frankryk maak gebruik van sy 
podcasts, terwyl langer 
radioprogramme word steeds in 
Franssprekende Afrika uitgesaai. 
Weeklikse uitsaaityd op laasgenoemde 
bly egter ‘n duur ding om te kan 
bekostig. Om jaar na jaar in Abidjan, 
Kinshasa, Yaoundé, Kisangani ens. op 

http://www.foi-vie.org.za/
http://www.foi-vie.org.za/
http://www.foietviereformees.org/
http://www.facebook.com/foietviereformees
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die lug te kan bly, kan nie sonder 
gereelde bydraes van kerke of 
indiwiduële lidmate gebeur nie.  
Ds Eric neem nou self sy podcasts en 
videos op vanaf sy huis in Frankryk. So 
word die kostes van ‘n opname studio 
bespaar. Hy neem ook deel aan 
konferensies of gesprekke, en word 
deur ‘n klein span Franse gelowiges in 
sy werk ondersteun.  Staatsregulasies 
vereis dat sy bediening onder die 
bepalings van ‘n tipiese genootskap 
i.t.v. Franse wetgewing, moet val.  
Nietemin word die kerklike toesig van 
sy bediening steeds deur Rietvallei 
uitgeoefen. Daarom ook dat hy elke 
jaar in Januarie na Suid Afrika 
terugkeer vir twee of drie weke, om 
verslag te kom doen oor sy werk en 
ook verteenwoordigers van ander 
ondersteunende gemeentes te 
ontmoet.  Tydens hierdie besoeke 
word hy gereeld deur gemeentes 
uitgenooi om eredienste te lei en die 
Woord te bedien (natuulik in 
Afrikaans!) Kontak met die Noord 
Amerikaanse kerke wat Reformed 
Faith and Life sterk ondersteun, word 
ook deurlopend behou, o.a. met ‘n 
jaarlikse besoek, gewoonlik in 
September-Oktobermaand. 
 
Die aanwending van nie net radio 
uitsendings en gedrukte literatuur nie, 
maar ook sosiale media, mag vreemd 
klink op ore wat aan meer tradisionele 
kommunikasiekanale dink wanneer 
van evangelisasie gepraat word.  Feit 
is dat hierdie nuwe “paaie” deur grense 
heen gaan, in besonder daar waar 
openlike evangelisasie verbied word 
(meestal lande met ‘n Moslem regering 
of meerderheid mense).  Terwyl 
kortgolf uitsendings vandag weinig 
gebruik word - want luisteraars is 
geneig om na plaaslike radios te luister 
- al hoe meer mense, ook in Afrika, 

gaan inligting soek op die web via 
internet platvorms.  Om na ‘n podcast 
op jou selfoon te luister is ‘n gewone 
ding om te doen.  Om videos op 
YouTube te gaan kyk het vir etlike 
mense algemeen geword.  In Frankryk 
gebruik radikale Moslem groepe 
hierdie middele wyd om hulle 
propaganda te versprei.  Daarom dat 
hulle nie vir die verkondiging van die 
Blye Boodskap geïgnoreer of minag 
mag word nie.  In sy eie tyd het Paulus 
en die ander apostels die paaie van die 
Romeinse ryk gebruik om van stad tot 
stad, van hawe tot hawe te gaan. Tog 
is hierdie paaie gebou en bewaar deur 
‘n korrupte menslike bedeling bewaar, 
waarvan die hoof - die keiser - selfs as 
God deur sy onderworpenes aanbid is!  
In Sy Voorsienigheid het die Here dit 
tog bepaal dat hulle vir ‘n ander doel 
aangewend moes word, naamlik die 
verkondiging van die heerskappy van 
sy geliefde Seun… 
In dié opsig bly Paulus se woorde in 
Romeine 10:14-15 net so aktueel 
vandag as twee duisend jaar gelede: 
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie 
hulle nie geglo het nie?  En hoe kan 
hulle in Hom glo van wie hulle nie 
gehoor het nie?  En hoe kan hulle hoor 
sonder een wat preek?  En hoe kan 
hulle preek as hulle nie gestuur word 
nie?  Soos geskrywe is: Hoe lieflik is 
die voete van die wat die evangelie 
van vrede verkondig, van die wat die 
evangelie van die goeie verkondig? 
 
‘n Preekbundel in Afrikaans van ds Eric 
Kayayan met die titel “Onder die 
Vaandel van die Kruis”  (21 preke) kan 
by die Kerkkantoor van Rietvallei 
Gereformeerde Kerk (tel: 012 347 73 
62) bekom word. Die opbrengs van die 
verkope gaan vir die bediening van Foi 
et Vie Réformées. 
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Donasies kan ook d.m.v. inbetalings in 
die volgende bankrekening gedoen 
word: 
Naam van rekening: Reformed Faith 
and Life 
Bank: ABSA 
Tak: Menlyn 
Tjekrekening nommer: 404 8786 755 
 
 

Oorsig oor die kerkorde  Deel 1. 
Het jy al gehoor van die kerkorde?  
Wat is die kerkorde?  Hoekom het ons 
‘n kerkorde?  Leer die Bybel nie vir ons 
duidelik oor hoe Here wil hê ‘n 
gemeente moet funksioneer nie?  
Waaroor gaan die kerkorde en waaroor 
handel die artikels? 
 
Ek gaan poog om hierdie vrae te 
beantwoord deur elke week ‘n kort 
oorsig te gee oor die kerkorde. 
 
Kom ons trek weg en kyk na die doel 
en funksie van die Kerkorde. 

- Die kerkorde is nie ‘n wet nie, dit het ‘n 
dienende karakter. Dit wil in die lig van 
duidelike uitsprake in die Woord (Matt 
16:18 -19; Ef. 4:11-16; 1 Kor 14:26-40) 
alleen diensbaar wees aan die opbou 
van die kerk.  

- Die Kerkorde moet naamlik die orde 
wat God self vir sy kerk gegee het as 
basis aanvaar en dit in die lig van die 
Woord van God nader uitwerk. 

- Die orde wat God vir sy kerk gegee het 
trek saam in die volledige versorging 
van sy kerk deur die bediening van die 
Woord, die sakramente en die tug. So 
word die kerk as 'n orde of liggaam van 
Christus saamgebind en opgebou. 

- Daarom moet die bepalinge in 'n 
kerkorde min en eenvoudig wees, en 
dien die merktekens van die ware kerk 
(suiwere bediening van die Woord, 
sakramente en tug) as die wesenlike 
elemente van 'n kerkorde. 

Volgende keer kyk ons oor hou die 
kerkorde gesetel is in die koninkryk 
van God en dat Christus sy Kerk 
regeer as enigste Hoof. 
 
Ds Danie.   
 
 
 
 
 
OGGENDDIENS        8:00 EN 10:15 

Sb 4-6, Ps 25:7, Lied 542:1,2 Sb 1-6:1-
3, Lied 342:1-3 
 
Skriflesing: Jes 42:1-14 en Mt 3:13-17                                   
Teks: Jes 42:1 en Mt 3:15 
 
Tema:  God se beloftes met Christus 
se doop uitgevoer 
 
Vandag vier gelowiges die doop van 
Christus. Dit is die tyd van Epifanie wat 
beteken dat God deur Christus aan die 
mense verskyn.  By ‘n 
doopgeleentheid is daar gewoonlik 
baie mense wat in die vreugde kom 
deel. Met Christus se doop is God en 
die Heilige Gees teenwoordig.  Hierdie 
gebeure is tot groot troos en voordeel 
vir ons.  Reeds in Jesaja 42 word die 
belofte van God gegee dat Hy ons 
situasie verander.   
 
Hierdie belofte bring groot troos te 
midde van die onsekerheid en 
gebrokenheid wat ons beleef.   
 
1. God se Plan 

 Wanneer God uitverkies bring dit 
vir ons voordele: 
Ons geniet Sy guns 
Ons ontvang die Heilige Gees 
God is getrou aan sy verbond 
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2. God se Genade 

 Die geknakte riet word nie 
gebreek nie en die dowwe 
lamppit word nie uitgedoof nie. 

 God hou my vas 

 God beskerm my 
 

3. God laat Christus doop 

 Die betekenis van doop 

 Die opdrag om te doop – “.. op 
hierdie manier moet ons aan die 
wil van God voldoen.” 

 Die gevolg van doop.  
  

 
 
AANDDIENS             18:30 

 
Votum: Psalm 134 (gelees) 
Groetseën: Gal. 1:3-5 
Lofsang: Ps 135, v. 1, 2, 3 & 11 
1ste gebed 
Skriflesing: Lukas 7: 36-50.  
Heidelbergse Kategismus: Sondag 1, 
vraag 2. 
Prediking: Tema: Kom en buig voor 
jou enigste Verlosser! 
2de gebed 
Samesang: Ps 32, v. 1, 2 & 3. 
Offergawes 
Slotsang: Ps 68, v. 13 & 15 
Wesgstuurseën: 1 Tess. 5:23-24. 
 
 
Opsomming van prediking 

 Die Evangelie klop baie sterk in ons 
teksgedeelte. Dit dwing ons om onsself 
af te vra waar ons staan teenoor die 
persoon van Jesus-Christus: staan ons 
nader aan Simon die Fariseër, of nader 
aan die sondares?  Sien ons onsself in 
die posisie van die gasheer wat Jesus 
graag in sy mooi huis of kerkkgebou 
wil uitnooi vir ‘n lekker ete en ‘n 
interessante gesprek met hom wil 
voer? Of sien ons onsself as ellendige 

sondaarmense wat aan sy voet moet 
kom om vergiffenis van ons sondes by 
Hom alleen te ontvang?    

  Van die oog af lyk dit asof Simon die 
Fariseër nie teen Jesus is nie: hy nooi 
Hom uit vir ‘n ete, en wil met hom 
gesels, miskien hom toets.  Maar hy 
erken nie in Hom die Messias wat 
alleen die mag het om sondes te 
vergewe nie. Hy weet ook min van 
ware liefde. In teenstelling hiermee 
wys die sondares - deur haar optrede 
wat eintlik skandalig vir almal moes 
gelyk het - dat sy besef die omvang en 
ellende van haar sondige toestand.   

 In sy binneste bevraagteken Simon dat 
Jesus waarlik ‘n profeet is.  Jesus wys 
egter onmiddellik vir hom dat hy sy 
gedagtes gelees het.  Hy is dus regtig 
‘n profeet,  maar hy is ook baie meer 
as dit:  Hy is die enigste een wat 
sondes kan vergewe.  Die oproep aan 
almal is dus: Kom en buig voor jou 
enigste Verlosser! 
 
 
 

Eljada redaksie 

Ons opregte dank aan Mariana Steyn 

vir soveel jare se harde werk en 

voorbereiding om elke Sondag die 

Eljada gereed te kry. Vandag se Eljada 

is haar laaste publikasie voor sy en 

Rudolph verhuis.  Baie dankie vir al die 

liefde en sorg. Dankie ook vir jou 

geduld. Jy sal lank in ons gedagtes en 

in die annale waar die Eljada gebêre is 

onthou word.   Mag julle nuwe tuiste 

ook groot vreugde bring.  

Dankie ook aan Babara Labuschagne 

wat steeds meewerk. 

 


