
 

 

 
 

                                        Sondag, 31 Mei 2020 

 

Pinksterfees 
 
 
 
 

 
 
 

Dit is vas en seker – God se doel met Sy kinders is onoorwinlik! 

Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.   
Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy 

ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. 
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die 

dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. 
(Rom. 8:1, 30 & 34) 

 
Gedurende die afgelope Pinksterbidure het ons aan die hand van die tema, 
“Nuutgemaak”, Romeine 5-8 bestudeer. Ons het veral stilgestaan by 4 voorregte van 
mense wat deur God uit genade gered is: 1) “Vrede met God”- Rom 5; 2) “Om een 
met Christus te wees” – Rom. 6; 3) “Om vry van die wet te wees” – Rom 7 en 4) “Om 
in en deur die Gees as kind van God te lewe” – Rom 8. Te veel mense leef asof die 
evangelie slegs goeie nuus is om gered te word, terwyl die evangelie ook goeie nuus 
is om heilig gemaak te word. Hierdie proses het die Heilige Gees in ons begin en Hy is 
steeds besig om ons daagliks nuut te maak. 
 
Romeine 8 sluit af op ’n besondere hoogtepunt. God se doel, met Sy nuwe mensheid 
gaan ongetwyfeld in vervulling. Niks kan keer dat God sy doel met die skepping bereik 
nie. Elke knie sal buig en elke tong sal erken dat Jesus die Here is – (Fil. 2:11). 
Hierdie slot van Romeine 8 is goeie nuus vir gelowiges, want ons verlossing is 
onwankelbaar vas binne die plan en doel van God. Hieroor kan ons sekerheid hê, 
want geen deel van ons verlossing was in ons eie hande nie. God het alles gedoen – 
verkiesing – roeping – vryspraak – heerlikheid (Rom.8:30). Gelowiges se verlossing is 
geanker in God se heerlike doel.  
 
Die hoofstuk sluit af met 5 vrae wat elk op ’n onbeweegbare waarheid gebou is. 
Paulus daag elkeen uit om hierdie vrae te probeer antwoord en so die waarheid te 
betwis – tog kan niemand hierdie vrae antwoord nie. Vyf vrae wat die sekerheid van 
God se doel met ons redding onderstreep. Niemand kan teen Hom weerstand bied 
nie...niemand kan ’n groter geskenk as Hy gee nie...niemand kan ’n aanklag inbring 
teen God se nuwe mense waarvoor daar nie reeds betaal is nie...niemand kan God se 
kinders veroordeel nie, want die hemelse Regter het hulle reeds vrygespreek en 
niemand en niks kan God se kinders ooit van Sy liefde skei nie. Kind van God – jou 
redding is seker in die onoorwinlike doel van God. – Johan Marais 
 

Hartlik welkom by ons erediens vanoggend, gelei deur ds. Johan Marais en ons 
orrelis, dr. Johan Cromhout.  Die diens is vooraf opgeneem in die kerkgebou en word 
via ons webblad, op Facebook en op Berg-en-Dal seYouTube-kanaal na al die huise 

in ons gemeente en verder uitgestuur.   
Ons wens jou ‘n geseënde Pinskterfees toe. 
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LITURGIE 

 

 

 

 

Orrelspel :    Lied 168 Heilige Jesus 

Op pad na Pinkster:  Joh. 15:26-27 (Voorlesing) 

Votum:   Hand. 2:1-4 

Seëngroet:  

Loflied:    Lied 192:1 & 2 Grote God, u skepperhand 

    ’n Nuwe kanselkleed met nuwe simbole vir ’n nuwe tyd... 

Inleiding:    Tema:  Dit is vas en seker –  

God se doel met Sy kinders is onoorwinlik! 

Gebed:    Lied 442:1 Gees van God wat in my woon 

Skriflesing:    Romeine 8:28-39 

Teksvers: Rom. 8:30 “Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook 
geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. 
En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.” 

Boodskap:  Vyf vrae wat gegrond is in onbetwisbare waarheid: 

Vraag 1: As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? (vers 31)  

Vraag 2: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te  

red. Sal Hy ons nie dan al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk 

nie? (vers 32)  

Vraag 3: Wie kan die uitverkorenes van God aankla? (vers 33).  

Vraag 4: Wie kan ons veroordeel? (vers 34)  

Vraag 5: Wie kan ons van die liefde van Christus skei? (vers 35)  

Gebed:    (Saam met gelowiges regoor ons land in gebed...) 

Slotsang:    Lied 440:1,3&4 Die Here salf ons met sy Gees 

Seën:     

Orrelspel:   Jesus bron van al my vreugde – J.S. Bach (uit kantate147) 

 

 

Met besondere dank aan: Dr. Johan Cromhout; Ampie Human; Danie Joubert; Velka 

Laubscher; RW Adendorff; Adri van den Berg, Christine Bekker (wyk 20 – blomme) en 

Rita van Zyl vir bydraes om die erediens en opnames moontlik te maak. 
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MEELEWING EN VOORBIDDING 
 

Geluk aan almal wat vandag en in hierdie week verjaar:  
31 Mei Piet le Roux, Pieter Klindt, Iné Botha en Mia Streicher. 
01 Junie Lourens Els, Stephan Meintjies, Frank Scheepers, Danie Schoeman en
  Lizzie Schoeman. 
02 Junie Greyling Kruger, Hantie Meyer en Gretha Zietsman. 
03 Junie Salomien Cloete, Sannette Greyvenstein en Luané le Roux. 
04 Junie Ria Jacobs en Thenette Mulder. 
05 Junie Calvin Hellerle, Johannes Liebenberg en Ania Louw. 
06 Junie Leon Buys, Sakkie Jamneck, Johan Marais en Hermie van Zyl.  
 

Ons dink in gebed ook aan lidmate wat siek is, in hospitale of tuis: Danie Strauss (Kapt. 
Goodmanstr. 3, wyk 1b); Nadiha Visser (Van Schoorstr. 31, wyk 3a); Dirk Nel (Maxzell 
2, Colbiestr., wyk 13b); Ina Snyman (Oliewenlaan 10, Noorderbloem, wyk 17) en John 
Eager (gereelde besoeker aan ons Taizédiens).  
 
 

“Wees stil en weet dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.” 
(Psalm 46:11). 

 

Geliefdes van Christus in Berg-en-Dal,  
 

1)  Eredienste gaan vir die volgende weke voort soos tans: ons neem dit vooraf in die 
kerk op en stuur dit per epos of via ons webblad, Facebook, YouTube-kanaal en op u 
selfoon (via WhatsApp) na julle.  Die Bestuursraad het besluit dat hierdie reëling vir die 
huidige gehandhaaf word, totdat daar meer duidelikheid is oor die presiese regulasies 
tydens vlak 3 van die inperking en toegewings op wat van toepassing is op kerklike 
byeenkomste. Die kerkraad sal u so spoedig moontlik inlig oor hoe kerklike 
byeenkomste in die toekoms hanteer gaan word. 

Sondagaand 31 Mei 2020: Wyksbyeenkoms/gesinsbyeenkoms – vind hierby 
aangeheg ’n inligtingstuk deur ds. Jan Lubbe voorberei wat tuis in gesinne bestudeer 
kan word. 

Sondag 7 Junie 2020 is Nagmaal. Die erediens word deur prof. Jan-Albert van den 
Berg gelei. Berei gerus voor vir hierdie kosbare geleentheid sodat u die Nagmaal tuis 
saam met die gemeente kan vier. (Onthou om te sorg dat u wyn of druiwesap 
beskikbaar het en brood om saam te breek) 

2)  Kategese hervat op Sondag, 1 Junie.  Vir die Juniors en tot Graad 7 word die inligting 
na ouers uitgestuur – (Ouers moet asb. hulle kinders hierin begelei. Hierdie is ’n kosbare 
geleentheid om weer ’n geestelike gesprek met u kind te hê). Die Seniors ontvang hulle 
kategese materiaal direk van hul kategete.  
Belydenisklas – Ouers sal in hierdie week ’n epos van die leraars ontvang oor die 
beplanning vir die pad vorentoe.  
 

3)  Ds. Jan Lubbe is met langverlof tot 9 Julie 2020.  Kontak gerus vir ds. Johan Marais 
vir enige dringende sake.  

4) Die personeel van die kerk werk steeds in hierdie tyd vanaf hulle huise af - die 
kerkkantoor by die kerkgebou bly dus gesluit. Die personeel is egter beskikbaar en kan 
op die volgende wyses gekontak word: WhatsApp nommer: 073 180 3193 of skakel Rita 
by 083 656 1680.  
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5) Finansies: Inligting oor Berg-en-Dal se Noodfonds, dankoffers, eredienskollektes en 
barmhartigheidshulp in hierdie tyd is steeds op Berg-en-Dal se webwerf beskikbaar – 
(laai die Pastorale brief af in hierdie verband).  SnapScan, ‘n nuwe opsie om jou bydrae 
te stuur is beskikbaar – die skakel vind u onderaan of aan die einde van die 
erediensvideos. Die gemeente is steeds afhanklik van elkeen se bydrae om voort te 
gaan met die werk. Die kerkgebou se deure is dalk tydelike gesluit om lewens te 
beskerm maar die bediening gaan voort. Die eise wat hulp aan mense in nood aan die 
gemeente stel groei daagliks. Ons bankrekeningnommer is steeds: NGK Berg-en-Dal, 
ABSA Tjekrek. 470-580-011. 
 

 
 
 

Nasionale biddag tydens die Covid-19 pandemie 
 

 

Die gebedsgeleentheid in die erediens word veral aan hierdie biddag gewy, 
maar bid asb. ook deur die res van die dag saam met gelowiges in ons land. 

Sake waarvoor daar gebid kan word: 
 
• Persone wat deur die virus geïnfekteer is. 

• Families wat geliefdes aan die dood afgestaan het. 
• Persone wat in die voorste linie is om siek mense te versorg. 
• Persone wat in die voorste linie is om die verspreiding van die virus te beperk. 
• Die president en regeringsamptenare wat belangrike besluite moet neem.  
• Navorsers wat ‘n kuur en entstof ontwikkel vir die bevegting van die virus. 
• Die land en sy mense wat op ekonomiese en maatskaplike gebied oor ‘n wye front          
  uitgedaag word. 
• Kerke, kerkleiers en gemeenteleiers wat moeilike besluite moet neem. 

 
 

Op berge en in dale, oral voor Gods aangesig. 


