
Die prediking in 2020 en ons Bybels 
 

Die styl van die prediking mag hier en daar ietwat verander. Tydens die 

gemeentekamp van 2019 het die kampgangers al „n voorsmaak daarvan 

gekry. Ongeag die styl, dit prediking moet steeds verkondiging van God 

se Woord bly (dis die beginsel) 

Maar nou: u word gevra om asb u Bybel saam te bring vir die erediens. 

Die kern van erediens is “God aan die Woord” in die Bybellees.  

Maar dis dan mos op skerm (nie noodwendig meer elke keer nie). Die 

punt is: ek en jy, as kinders van God, moet gewoond wees om self die 

Bybel te lees. Dit kan in hardekopie wees, dit kan op jou slimfoon 

wees ... Prediking gaan jou van tyd tot tyd self in jou Bybel laat blaai. 

Die kernvraag: is God vir ons belangrik genoeg, om sy Woord (Bybel) 

saam te bring vir die erediens waartydens ons Hom ontmoet? Ons eie 

gemak en gerief kan nie bepalend wees nie. Wel ons opoffering vir 

God.   

Missie: Effektiewe Woordbediening sodat die eerste liefde na binne  en buite leef. 

Visie:   Om ‘n eerste-liefde gemeente van Christus te wees. 

Ds. CA Jansen: 

Sel: 082 859 1499 

Tel/faks: 017 634 2454 

Epos: carel630@gmail.com 

Admin/Koster:  Marléne vd Walt 

Sel: 082 823 9827 

Tel/faks: 017 634 2081            

Epos: geref@secunda.co.za 

Oggenddiens: 5 Januarie 2020 

TEMA: Oefen jou denke in die groot 5 van  
God.  
 
ONTMOETINGSDIENS 
Votum 
Groetseën 
Lofsang  Psalm 48:1 & 4 
Belydenis van Geloof 
Instemming  Amen 
 
VEROOTMOEDIGING & 
VERSOENINGSDIENS 
Genadeverkondiging—Heb 12:4—7a 
Wet van die Here—Eksodus 20 
Sing   Psalm 141:4 & 5 
 
WOORDDIENS 
Gebed 
Skriflesing:  Kolossense 3:1—16 
Fokus  Kolossense 3:1—4 
Verkondiging 
 
ANTWOORDDIENS 
Dankgebed 
Liefdegawes 
Sing   Psalm  77:2 & 6 
 
Uitstuurseën 
Amen 

Aanddiens: 5 Januarie 2020 
TEMA: Doop, die teken van God se 
testament vir sy kinders.  
 
ONTMOETINGSDIENS 
Votum  Psalm 25:1, 2 & 7 
Groetseën 
Lofsang  Psalm 100:1—4 
 
WOORDDIENS 
Gebed 
Skriflesing:  Hebreërs 9:11—28 
Fokus Heidelbergse Kategismus 
  Sondag 27 
Verkondiging 
 
ANTWOORDDIENS 
Dankgebed 
Liefdegawes 
Sing   Psalm 105:1, 4 & 5 
 
Uitstuurseën 
Amen 

mailto:geref@secunda.co.za


Diensbeurte vir: 
 

SONDAG  5 JANUARIE 2020 
OUDERLING:  KNAPIE KRUGER 
DIAKENS:  DIVAN PRETORUIS 

 

SONDAG  12 JANUARIE 2020 
OUDERLING:  STAFAN GRIFFEN & 

            PAUL SMIT 
DIAKENS:  WAYNE SMIT & 

                            BIANCA BEZUIDENHOUT 
 

Kollektes 
 

SONDAG 5 JANUARIE 2020 
Onder die diens is vir die Diakonie 
BY DIE DEURE EMERITAATSFONDS 

 

SONDAG 12 JANUARIE 2020 
Onder die diens is vir die Diakonie 

BY DIE DEURE TEOLOGIESE STUDENTE 

Afkondigings: 

Verjaarsdae in ons Gemeente: 
 

5 Jan (73) Johanna Deysel  082 461 3332, Linda JV Rensburg 072 970 4805 

6 Jan Matilda Cronjé 082 225 4223, Thea Nienaber   

10 Jan Sarie Du Toit 074 888 1182, Danielle Erasmus,  
           Martin Kruger082 960 1980 

11 Jan Jacqualine Van der Walt 071 607 6831 

 

 

Ons sing vir die wat verjaar:  Psalm 128:4 
Die dooplidmate is kursief gedruk  
 

Bankbesonderhede 
  

Kerk SE REKENING: 
ABSA Secunda tak 632005 

Rekening 151 0340 023 
Gereformeerde Kerk Secunda 

 
Diakonie se rekening: 

ABSA 151 034 0465  
Gereformeerde Kerk Secunda  

Diakonie 
 

Die GDA se rekening: 
ABSA 151 0340 317 

Gereformeerde Susters  
Secunda-Oos 

 
 

Maak asb. seker dat u by die regte 
rekening inbetaal en dat u verwysing 

korrek is. 

PREEKSKETS (vanaand) 
 

Skriflesing:  Hebreërs 9:11—28 

Fokus : Heidelbergse Kategismus Sondag 27 

TEMA: Doop, die teken van God se testament vir sy kinders.  
 

INLEIDING 

Doop bly elke keer ‘n besonderse geleentheid. Dit teken God se 
testament vir sy kinders. 

 

1. Die MAKER van die testament 

Heb 9 sê dat Jesus Christus die Testamentmaker is. Die eerste of ou 
testament voldoen nie al die verwagtinge nie. Alhoewel ‘n besonderse 
testament, het dit oud geword ... vanweë die onreg van die sonde. 

Die nuwe testament tree in werking, met die dood van die Testateur. 
Elkeen wat gedoop is, mag dan weet: Omdat Christus die Testateur, 
Homself as volmaakte offer gegee het, laat sy dood die nuwe 
testament vir jou in werking tree.  

 

2. Die INHOUD van die testament 

Die Ou Testament beloof seëninge ... ‘n nageslag en ‘n land wat baie 
vrugbaar is in oorvloed.  

Volgens die NT sal die nageslag uitbrei ... nie tot ‘n bepaalde volk of 
nasie nie, maar tot ‘n skare wat niemand kan tel nie , uit alle volke 
nasies en tale.  

Die land van belofte, brei uit in die NT na ‘n veel groter land ... ‘n nuwe 
hemel en nuwe aarde.  

 

3. Die BEGUNSTIGDES van die testament.  

In die OT was die erfgename Israel ... die nageslag van Abraham. 

In die NT is die erfgename ook die nagelsag van Abraham. Nie volgens 
bloedlyn nie, want wat tel is die bloed van Christus. 

Hulle, wat skoongewas word deur die bloed van Christus, tel nou as 
erfgename. Hulle word saamgetrek as die kerk van Jesus Christus.  

God se testamente kry sy regskrag uit die bloed van Christus. En dit 
word aan ons gegee ... groot en klein  

 



PREEKSKETS (vanoggend) 

Skriflesing:  Kolossense 3:1—16 

Fokus  Kolossense 3:1—4 

TEMA: Oefen jou denke in die groot 5 van God.  

 

INLEIDING 

Die wonderwerk van die HG is dat Hy in Kol 3:1 – 4 die gordyn 
ooptrek vir 5 fundamentele werklikhede ... die groot 5 van die 
Bybel. 

 

1. GOD—Hy het alles geskep (1:16).  

2. Christus aan die regterhand van God—Dit is die hoogste van 
eer, waardigheid, mag en gesag wat iemand ooit kan bereik. Die 
engele, die magte en kragte in die wêreld van toe en nou -  alle 
kragte wat in die heelal aan die werk is - , is aan Hom onderwerp  

3. Die dood is agter ons.—Maar ons nou dood vir die sonde – vry 
van die mag van die sonde, losgemaak van ‘n lewe wat uit sonde 
bestaan (Rom 6:7). Daarom is ons lewens geborge in GOD  

4. Christus sal verskyn—Hy sal verskyn. Waarin die triomfantelike 
regering baie duidelik gesien sal word (Tit 2:13).  

5. Ons verborge heerlikheid sal beslis duidelik word—in die kwaad, 
is God die sekuriteit van jou lewe, en kondisioneer Hy jou, sodat jy 
saam met Christus in heerlikheid sal verskyn. 

 

Met hierdie groot 5 werklikhede, sê die HG in vers 2: fokus jou 
gedagtes, terwyl jy in die werklikheid van SA in 2020 leef, op die 
groot 5.  

Ek en jy moet by vers 1 uitkom: strewe na die dinge daarbo. Dit is 
om in te sit, sodat ek en jy op die patroon van die hemelse, op die 
patroon van Christus lewe ... en dit begin met die oefen van jou 
denke. 

 

 

 

Lief & leed in ons Gemeente: 

 

Hospitaalbesoek: 
  
Indien daar lidmate, kinders of familielede  wat siek 
is of in die hospitaal opgeneem is, kontak asb 
kerkkantoor  017 634 2081 of sms vir Marléne 082 
823 9827. 

 



SKINKBEURTE: 

NA ELKE OGGENDDIENS EN AANDDIENS: 
 

Na erediens by die saal ‘n lekker koffietjie ... of tee, of rooibos. Dis 
“koinonia”- geleentheid:  betrokkenheid by mekaar om mekaar te 
verryk.  Kan ons „n “fooitjie-bakkie” by die tee/koffie plaas, sodat almal 

daardie ietsie ekstra  gee om die 100% suiwer koffie te kan aankoop. Almal 
wil saam ‘n heerlike koppie koffie  of tee geniet en daarom wil ons dames 

graag die voorraad van die kombuis aanvul. Ons vra of elke suster wat kan, 
maandeliks ‘n voorafbepaalde item sal skenk. 

 

SKINKBEURT:  WYK EVANDER & FAURE 
 

Ons wil vra: help asb met die skenk van koffie& melk. 
Ons het nie ‘n aparte fonds hiervoor nie. Of gee asb do-
nasie in die bakkie op die bedieningstoonbank. Dan kan 

almal deelneem aan  ons koffie en tee.  

HOE ONS BEDIENING VIR TEE EN KOFFIE WIL UITBREI IN 2020 
 

Die skinkbeurte is geleenthede wat ons vir soveel moontlik wil bied in die 
gemeente. Daarvoor die verandering na 2 wyke per Sondag. 

Hiervoor neem en ouderling/e en diaken/s verantwoordelikheid om dit vir 
elke Sondag in plek te kry.  

 
Die nadeel van die huidige is: A is lid van Bybelstudie, en ‘n diaken en haar 

man is oudl—sy kry 3 skinkbeurte per maand. B kry geen enkele 
geleentheid in ‘n hele jaar nie. Hierdie toedrag is na beide kante nie 

regverdig nie. Dit help nie veel dat die prediking o.a. fokus op meelewing 
deur almal en dan net vir sekeres die geleentheid gee nie.  

 

Bybelstudie sal weer 
hervat word in 2020.  
lekker uitrus almal! 

ALMANAK 2020 
 

Die bekende Bybelse Dagboek vir 2020, met 
al die kerke-inligting.  

Baie goeie Bybelse dagstukkies, wat jou in 
jou geloof begelei. 

 

Koste: R 86 elk.  
 

BRING ASB DIE REGTE GELD, ONS HET NIE 
KLEINGELD NIE. 

 

‘n Kosbaarheid wat u nie wil mis nie.  
 

VREEMDELING? 
 

Is u ‘n nuwe intrekker/lidmaat van wie ons nie weet nie?   Dit gebeur dat 
ander kerke ons nie kontak oor mense wat hier intrek nie. Indien u dalk 
baie vreemd voel en niemand met u kontak maak nie, maak asb kontak 

met die  Kerkkantoor 017 643 2081—Marléne)  wat dit mag wees dat ons 
geen inligting van u het nie.   Of: as u van iemand weet, gee die 

kontakbesonderhede. 
 
 
 

 
 


