
 
 

                                         
 
 

Sondag, 17 Januarie 2021 
2e Sondag na Epifanie 

 
 
 

Omdat julle die dag en die uur nie ken nie... 

“Dan sal die teken van die Seun van die Mens aan die hemelruim verskyn,... 

hulle sal die Seun van die Mens sien kom op die wolke van die hemel 

met krag en groot heerlikheid. (Mat 24:30) 

Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie.” (Mat 25:13) 
 

Nadat Jesus in Mat. 24 in soveel woorde gesê het dat die tyd van die wederkoms nie te 

bepaal is vir die mens nie, volg Hy dit op met drie gelykenisse. Al drie die gelykenisse vertel 

iets van die verantwoordelikheid van die kerk van die Here Jesus, terwyl ons wag op die 

koms van die Koning. Eerste, die gelykenis van die getroue en ontroue slaaf wat vertel van 

ons gemeenskaplike verantwoordelik teenoor mekaar. Die tweede gelykenis handel oor die 

tien meisies en hier word baie meer gefokus op die individuele verantwoordelikheid van elke 

gelowige binne die kerk. In die derde gelykenis, vanaf Mat. 25:14 oor die muntstukke, vind 

ons die verantwoordelikheid van die kerk ten opsigte van werk van die Here Jesus.  

Die woordjie “dan” waarmee Mat 24:30 en 35:1 begin, dui aan dat alles in die skepping en 

alles wat deur die eeue gebeur het, in direkte lyne fokus op Jesus se koms – Hierdie is 

waarheen alles nog al die tyd op pad is. Wanneer hierdie tyd aanbreek, skielik en 

onverwags, soos ‘n dief in die nag – “dan” is dit soos dit sal wees in die koninkryk van die 

hemele. “Dan” moet die voorbereiding reeds getref wees, “dan” is daar nie meer kans om 

die werk klaar te maak nie, “dan” is die tyd verby om gereed te maak om die Koning van die 

heelal te ontvang.  

Hierdie meisies het hulle lampe gereed gemaak en in ons verhaal het party van die meisies 

ekstra olie saamgeneem vir die wag, en die ander 5 het dit nie gedoen nie. Toe die 

bruidegom egter langer neem om te kom as wat hulle oorspronklik verwag het, het hulle 

moeg geword. Hiermee is daar niks verkeerd nie. Almal van hulle het moeg geword, nie net 

die onverstandige meisies nie. Die omstandighede was vir almal dieselfde, almal het gewag, 

almal het moeg geword van wag, maar die uiteinde van die verhaal was uiteenlopend. 

Die hartseer werklikheid is egter dat nie almal in die kerk gereed gaan wees nie om die Here 

te ontmoet nie. ’n Betekenisvolle deel van die kerk van die Here gaan onkant betrap word 

deur die koms van die Here. Wees daarom waaksaam, wees gereed, wees wakker, omdat 

julle die dag en die uur nie ken nie...  – ds. Johan Marais 

 

Hartlik welkom by ons erediens vanoggend, gelei deur ds. Johan Marais en ons orrelis 
dr. Johan Cromhout. Die diens is weer vooraf opgeneem en word via ons webblad, op 

Facebook en op Berg-en-Dal se YouTube-kanaal na lidmate uitgestuur. 
 

 

 



 
 

 
 

 

2 

Liturgie 

 

 
Votum:      Lied 265:1&2 Enigste Here, enkele Wese 

Seëngroet     
 

Loflied:      Lied 599:1,2&3 As Hy weer kom, as Hy weer kom 
 

Skrigedeelte wat wys op skuld: Rom. 3:10-12  
 

Genadeverkondiging:    Rom. 3:23-24 

Gebed:   
 

Skriflesing:      Mat. 24:30 & 25:1-13     
 

Prediking      Tema: Omdat julle die dag en die uur nie ken nie 
 

Gebed:  
 

Slotsang:      Lied 590:1&2 Het jy gehoor dat eenmaal  
 

Seënbede 
 

Orrelnaspel:     Verwerking op Lied 590: Niel van der Watt 

       Orrelis: Dr. Johan Cromhout 
 

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

RW Adendorff; Adri van den Berg, Germarie Adendorff (blomme) en Rita van Zyl 

vir bydraes om die erediens en opnames moontlik te maak. 

   
 

 

Ander eredienste  
 

As gevolg van die staat van inperking ten opsigte van die Covid 19 pandemie mag daar 
geen byeenkomste plaasvind tot en met 15 Februarie 2021 nie. Dit sluit in: alle 
eredienste, bidure, Bybelstudies. Eredienste in hierdie tydperk sal dus steeds 
voorafopgeneem en op die kerk se webwerf (www.bergendalkerk.co.za) sowel as op 
die NG Kerk Berg-en-Dal YouTube kanaal beskibaar gestel word. U sal ook teen die 
naweek ‘n epos ontvang met die skakel vir die betrokke erediens. ‘n MP3 formaat 
klankgreep is ook beskikbaar wat deur WhatsApp aangestuur kan word – kontak gerus 
vir Rita van Zyl (073 180 3193) om dit te ontvang op jou telefoon.  

Week van Gebed : 17-21 Januarie 2021       “Kom met vrymoedigheid na die  
                                                                                         genadetroon”  

Ook die Week van Gebed bidure word vooraf opgeneem en sal elke dag beskikbaar 
wees op die gemeente se YouTube kanaal. Skakel gerus hierby in en kom ons begin 
2021 saam as biddende gemeente in ‘n tyd van krisis. 
 

 

http://www.bergendalkerk.co.za/
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EREDIENS- EN DEURKOLLEKTES, EN ONS DANKOFFERS: 
‘n Eredienskollekte of dankoffer kan elektronies na Berg-en-Dal oorbetaal word; ons 
rekeningnommer is by ABSA 470-580-011. Met u bydraes kon ons deur hierdie moeilike 
jaar eredienste en ander bedieninge in standhou. Die gemeente kon met jou bydrae 
meer noodleniging naby en ver doen en kon ons elke Sondag ‘n R 1 000 aan die 
instansie soos op ons program vir deurkollektes aangedui, oorbetaal – vandag, 17 
Januarie, vir ENGO (Maatskaplike dienste). Baie dankie vir u bydrae. 
 

MEELEWING EN VOORBIDDING 
 

Ons hartlike gelukwense aan almal wat vandag en in die komende week verjaar: 
 

17 Januarie Johannes Herbst, Amanda Claassens en Lara Potgieter. 
18 Januarie Marie Venter, Gerhard Geldenhuys, Do-JO Jordaan en Mila Olivier. 
19 Januarie Louis Lategan, Ludwig Koekemoer, Monia Scheepers, Dewald Pretorius 

en Phillip de Waal. 
20 Januarie Carine Luwes en Lukas Kruger. 
21 Januarie Marianne Koorts, Frik van Rooyen, Martie Laas, Hannelé Griesel, Elizna 

Swanepoel en Anke Norval. 
22 Januarie Manie Pickard, Carien Botha, Johnnie de Wet en Christo Loubser. 
23 Januarie Jannie Fourie, Seef Hefer en Moné Jordaan.  
 

Ons dink in gebed aan lidmate wat siek is, in hospitale of tuis: Nadiha Visser (Van 
Schoorstr. 31, wyk 3a); Oom Sakkie Jamneck (Ben-An 208, wyk 20b); Christo Boshoff 
(Van der Stelstr 5, wyk 14). Ons is dankbaar saam met almal wie se gesondheid weer 
herstel het, en ons bid steeds vir mense wie op een of ander manier ly in hierdie Covid 
19-jaar, en so-ook vir ons land. 
 
Meegevoel 
Gustav Carshagen en hulle familie met die heengaan van sy moeder Beatrice. Die 
gedenkdiens vind op 18 Januarie 2021 om 11:00 vanuit Berg-en-Dal. 
Pieter, Karen, Carli en Lizel Klindt met die heengaan van Karen se moeder, tannie 
Reneé van der Walt. Die gedenkdiens het plaasgevind op 15 Januarie 2021 vanuit 
Berg-en-Dal. 
 
Ons neem afskeid... 
Oom Sakkie en tannie Willa Jamneck verhuis na Amanzimtoti na waar hulle kinders is. 
Ons bid u die Here se seën toe op die nuwe lewensfase en mag u vinnig weer ’n 
geestelike tuiste daar vind. 

 

BYBELSTUDIES, KLEINGROEPE EN GEBEDSAKSIES 
U is welkom om gebedsversoeke na die Mannegebedsgroep (ds. Johan) of die 
Gemeentegebedsgroep (Elise Ferreira, 082 846 2574) deur te stuur. 

Die Bybelstudiegroepe kan nie begin soos op die gemeente kalender aangedui nie as 
gevolg van die inperkingsregulasies. Alternatiewe moontlikhede sal so gou moontlik 
gekommunikeer word. 
 

Gasvryheidsbeurte, sorg-en-omgee: Gedurende Januarie staan vrywilligers en 
Barmhartigheidsbediening in vir die etes by Bloemshelter en blomme in die kerk – indien 
jy kan help, kontak gerus die kerkkantoor. 
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Kantoorure: Die kerkkantoor sal a.g.v. fase 3 Covid-19  inperkingsmaatreëls nog nie 
open nie. Indien nodig kontak Rita van Zyl (083 656 1680) in die komende week.  
 

Verlofreëlings: 
Ds. Jan Lubbe  4 tot 20 Januarie 2021  
Adri van den Berg  29 Desember tot 22 Januarie 2021 
 

 
Nuwe Afrikaanse Bybel:  
Die “Direkte Vertaling (2020)” kan by die kerkkantoor of Rita van Zyl (083 656 1680) 
bestel word. 
 
Kerkkalender 2021 
Die kalender met al die inligting oor die werksaamhede van Berg-en-Dal gemeente vir 
2021 is reeds beskikbaar in 2 formate nl. A5 en A3. Kontak gerus vir Rita van Zyl vir 
reëlings om die kalender af te haal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Besoek gerus Berg-en-Dal se webwerf : www.bergendalkerk.co.za 
Facebook: NG Kerk Berg-en-Dal 

 
Op berge en in dale, oral voor Gods aangesig. 

 

http://www.bergendalkerk.co.za/

