
Waarom die lofprysingindustrie die aanbidding van die gemeente 

doodmaak.  

(deur JONATHAN AIGNER) 

(‘n reeks van 8 artikels, waar in elke artikel ‘n rede gegee word) 

Rede 6:  

Die lofprysingsindustrie versprei ‘n swak teologie, omdat dit van dwalende bronne 

afkomstig is. Die beste van die kerke se liedere is deur predikante en teoloë 

geskryf, gevorm deur kwaliteit digters en musici. Daarom is die tekste van hoë 

kwaliteit, veral teologiese kwaliteit, omdat dit gebou word op tekste van die Bybel 

in hulle regte konteks.  

In die lofprysingsindustrie, in sy strewe om bemarkbaar te wees, word gesoek na 

bemarkmare tekste geskryf deur persone wat die mark kan lees. Aan persone 

met ‘n twyfelagtige teologie, twyfelagtige muskiekkennis en twyfelagtige 

digvermoë, word die heilige verhaal van God toevertrou om dit as bemarkbare 

produk aan die mark bekikbaar te stel.  

 BEVESTIGING VAN DIE AMPTE, VIND PLAAS 23 FEB. 2020 

TYDENS DIE AANDEREDIENS 

KLUB 55+ 

 

KOM GENIET ‘N HEERLIKE  

SPELETJIES OGGEND OM 10:30 

BY DIE KERKSAAL DV DINSDAG 

25 FEBRUARIE 2020. 

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: 23 Februarie 2020 

TEMA: Deur doop na ons Verlosser,  
Christus om onder sy bevel te lewe  
 
ONTMOETINGSDIENS 
Votum & Groetseën  
Lofsang  Psalm  36:2 
Belydenis van Geloof—Nicea 
Instemming—Amen 
 
VEROOTMOEDIGING& 
VERSOENINGSDIENS 
Wet van die Here—Deut 5 
Sing   Psalm 9:1, 9 & 11 
WOORDDIENS 
Gebed 
Skriflesing  1 Korintiërs 10:1 – 14  
Fokus   1 Korintiërs 10:2 (OAV) 
Prediking 
Sing   Psalm 119:62 
Sakrament van die heilige Doop 
Formulier en gebed 
Sing   Psalm 146:1 
Bediening van die doop 
Sing    Psalm 146:8 
 
ANTWOORDDIENS 
Dankgebed 
Liefdegawes 
Sing   Psalm 48:5  
Uitstuurseën 
Amen 
  

Aanddiens: 23 Februarie 2020 
TEMA: Die sleutels, vir die oop– en 
toesluit van die koninkryk van die hemel 
 
ONTMOETINGSDIENS 
Votum  Psalm 43:2 (NO) 
Groetseën  
Lofsang        Psalm 66:1 & 4 
 
WOORDDIENS 
Gebed 
Skriflesing  Jesaja 22:15 – 25 , 
   Matteus 16:13 – 19, 
   Matteus 18:15 – 18  
Fokus  Heidelbergse Kategismus, 
   Sondag 31.  
Prediking 
Sing   Psalm 118:9 & 10 
Bevestiging in die ampte 
Formulier en gebed 
Vrae en antwoord 
Sing   Psalm 89:9 
 
ANTWOORDDIENS 
Liefdegawes 
Sing   Psalm 94:6, 7 & 8 
 
Uitstuurseën 
Amen 

mailto:geref@secunda.co.za


Diensbeurte vir: 
 

SONDAG  23 FEBRUARIE 2020 
OUDERLING:  ROELOF BUYS & 

                  JAAP BREED 
DIAKENS: HENNIE DE VOS & 

       INA BREED 
SONDAG  1 MAART 2020 

OUDERLING:  GEORGE NELSON & 
                     CHRIS LABUSCHAGNE 
DIAKENS: NEAN VAN NIEKERK & 
                         GEORGE VAN WYK 

Kollektes 
 

SONDAG 23 FEBRUARIE 2020 
Onder die diens is vir die Diakonie 

BY DIE DEURE EKUMENSITEIT 

SONDAG 1 MAART 2020 
Onder die diens is vir die Diakonie 
BY DIE DEURE EMERITAATSFONDS 

Afkondigings: 

Verjaarsdae in ons Gemeente: 

 

23 Feb Surika Burger, Hantie Helberg 082 569 9163 

24 Feb Karin Nel 082 232 6466 

25 Feb Heilette Carroll  082 257 7346, Mika Du Toit 

26 Feb Shaun Graham 082 878 8317, Vianca Malan  083 335 1595 

28 Feb Michael Braun 081 343 0693 

28 Feb Jan Louw 082 075 7868 

29 Feb (84) Tim Coetsee 076 426 9887 

 

 

Ons sing vir die wat verjaar:  Psalm 134:4 
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: Jesaja 22:15 – 25 , Matteus 16:13 – 19, Matteus 18:15 – 18 

FOKUS: Heidelbergse Kategismus, Sondag 31 

TEMA: Die sleutels, vir die oop– en toesluit van die koninkryk van die hemel 

 

INLEIDING. 

Die HK is troosboek. Jou enigste troos in lewe en in in sterwe. Die laaste Sondag 
oor ons verlossing is juis Sondag 31 – oor die tug. Tug dink aan sleutels.  

 

1. Wat die sleutels is. 

Jesus verklaar (Mat 16): op hierdie rots, op hierdie Christus, Seun van die 
lewende God, bou Hy sy kerk. En Hy gee die sleutels ... Christus, die Seun van 
die lewende God is die deur (Joh 15). Wanneer jy die stem van die Ingang/Deur 
hoor, wanneer jy dus in jou hoor van die evangelieprediking werklik sy stem hoor 
en herken ...   

Herken, ken ...  is geloof in Christus, is Hy die deur na die koninkryk van God.  

Wanneer in die prediking Christus verkondig word, het ons een sleutel wat die 
hemeldeur oopsluit.  

Mat 18—die tug: deur iemand te wys op sy/haar verkeerde en dit te bewys deur 
te wys op Christus. Dis die 2e sleutel wat die deur oopsluit ... of, as dit verkeerde 
rigting gaan, toesluit.  

 

2.  Wie die sleutels hanteer. 

Jesus Christus, aan die regterhand van God, het die sleutels in sy hand. Hy is die 
deur (Joh 15) en Hy het die sleutels in sy hand.  

Mat 16: ek gee aan jou die sleutels. Hy moet elke dag oor die gebruik van die 
sleutels ‗n antwoord kan gee gebou op Christus die Seun van die lewende God.   

 

3. Hoe die sleutels werk.  

Wanneer jy dan die wet, waarin jy aan God gebind word, oortree, word die 
sleutels gebruik om jou op Jesus Christus te wys ... oortreding, is verwerping van 
Christus ... dan sluit daardie prediking en tug die hemel vir jou toe. 

Wanneer jy berou het en tot bekering kom ... dan word jy ontbind, dan breek die 
houvas van die sonde en straf van God in stukke ... die sleutels sluit vir jou oop.  

 

 

 

 



PREEKSKETS (vanoggend) 
Skriflesing  1 Korintiërs 10:1 – 14  
Fokus  1 Korintiërs 10:2 (OAV) 
TEMA: Deur doop na ons Verlosser, Christus, om onder sy bevel te lewe. 
 
INLEIDING 
Wie van ons wonder oor die woorde van die gebed in die formulier: U het die 
verharde Farao en al sy manne in die Rooisee laat verdrink, en u volk, Israel 
op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop vir ons afgebeeld is?  
 
Dit is gebou op die woorde in 1 Kor 10:2 en almal is in Moses gedoop, in die 
wolk en in die see  
 
AANLEIDING tot woorde in 1 Kor 10:2 
In die Geref Kerk Korinthe 4 groot probleme Omdat hulle die geestelike 
voorregte verkeer verstaan het en hulle te seker van hulleself gemaak het. 
 
GOD SE DOOPDAAD IN DIE GESKIEDENIS 
Almal het gedeel in God se magtige verlossing, vanuit Egipte tot in die beloofde 
Kanaän. Almal is gedoop in Moses, in die wolk en in die see.  
Doop moet hulle bring na hulle middelaar Moses, sodat hulle by die doel: 
redding tot glorie kan uitkom. Moses red hulle nie, maar God red hulle. In Matt 
28: doop moet hulle bring na God die Vader, en die Seun en die HG ... met die 
doel: redding tot glorie. Hier red God, naamlik die Seun van God (Jesus ons 
Verlosser) ... wat ons dan bring in verhouding met die Vader. Bring ons na die 
HG, wat ons lewe regeer – dis glorieryke lewe. 
 
Israel is nie regtig in die water nie, en tog wel in die see, met die water wat 
weerskante van hulle opgedam het (Eks 14:22), Hierdie einste water het die 
oordeelswater van God geword, wat die Farao en sy hele leër uitgewis ... toe 
hulle verdrink het. Daarin moes Israel ook raaksien: eintlik moes hulle net so 
deur God se oordeel vergaan het, maar hulle word deur die vloedstroom van 
God se oordeel (dan beteken oordeel ―skeiding tot lewe en tot dood‖) deur God 
gered.  
In die wolk gedoop sê dan: kom na die middellaar van die Ou Verbond, Moses, 
sodat julle onder God se beskerming sal wees en Hom sal volg in 
gehoorsaamheid.  
 
BOODSKAP VIR DIE DOOP 
Met die doop gooi jy as‘t ware jou kind in die waterstroom van God se oordeel: 
‗n regverdige oordeel, ‗n genadige oordeel. Regverdig, gebou op die geestelike 
Rots, Christus, red God jou en jou kind genadiglik deur sy oordeelstroom. En 
neem Hy jou onder sy beskerming op sy pad om Christus te volg. Jy erken dat 
en jy en jou kind onder sy bevel is.    

 
 

Lief & leed in ons Gemeente: 

Willie Koekemoer, het afgelope Woensdag ’n  heupvervangingsoperasie 

in Unitas hospitaal (Pta) ondergaan. 083 440 0245 
 

Christo Engelbrecht is uit Evanderhospitaal onstlaan en moes Vrydag 

by Witbank hospitaal aanmeld, om te hoor of ’n bed beskikbaar is, sodat 

hy die nodige operasie aan sy been kan ondergaan. 083 375 0978 
 

Ons is dankbaar bly saam met Sarel en Belinda Buys met die doop van 

hulle dogtertjie, Elizma, vanoggend. 071 684 9014 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.  



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: PIKETBERG & PLASE 1 
 

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.  

VREEMDELING? WELKOM HIER! 
 

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. 

11 APRIL:   Camerata Musica 
Paasprogram tussen Goeie Vrydag en Opstandingsondag 
11:00 GK Secunda 
 
                                09 MEI  
                              GK SECUNDA          
                                                                     GHOLFDAG 
                                Graceland
    

 

Jy is welkom om by enige van 
die groepe in te skakel—

voorsiening word ookgemaak 

vir sekere portuurgroepe. 
Kontak persone met tel. 

nommers word bygevoeg indien 
u meer  inligting wil hê. 

 
25 Feb. :  09:00: Konsistorie—Almal is welkom 

26 Feb. : 18:00—20:00 Braaibelstudie vir al die groepe by die kerk. U 

bring vleis, drinkgoed en iets ekstra by (u eie keuse). NB Bring asb ‘n 

pen/potlood saam.  

 

JAARPROGRAMME 2020 

EEN REGSTELLING: Kerkkantoor se nommer is 017 634 2081 

15 MEI  

SSS&S 

Sop, Sjerrie, 
Sektes en  

Stoker  


