
 
 

                                         
 
 

Sondag, 3 Oktober 2021 
 
 

 
  

 
Wat God vir Homself sien... in die hart. 

 
“...gaan na Betlehem toe! Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien Ek vir 

My 'n koning. ... Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want: ‘Die mens kyk 
na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart.” 

(1 Samuel 16:1 en 7) 
“...U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings 

oor die aarde heers.” 
(Openbaring 5:10) 

 
Wat sien God? Wat sien Hy wanneer Hy na die mens kyk? Moontlik nog meer belangrik 
– wat sien God vir Homself wanneer Hy na die hart van die mens kyk? Wat God sien 
speel ’n belangrike rol in die verhaal van die salwing van Dawid as Koning oor Israel. 
Maar nie net hier nie, ook elders in die Bybel waar die woord wat hier met “sien” vertaal 
word, soms met “voorsien” vertaal is. Wanneer Abraham met Isak teen berg Moria 
uitloop en Isak vra oor die offerlam, antwoord Abraham: “God sal vir Homself ’n 
offerlam voorsien, my seun” (Genesis 22:8), of dan “God sal vir Homself ’n offerlam 
sien...” 
 

In Dawid, eintlik maar nog ’n seun, ’n veewagter, sien God ’n koning vir Homself. Dit 
gaan nie hier in die eerste plek oor God iemand sien wat ’n goeie koning vir Israel sou 
wees nie, of die potensiaal het om die vyande van Israel te vernietig nie, maar God 
sien soos in 1 Sam 16:1, “...sien Ek vir My ’n koning...” Dit gaan in Dawid se koningskap 
dus in die eerste plek oor God se goddelike doel. God se doel is Christus en die 
verlossing van die mense uit die verlorenheid van sonde. Dawid as koning sou die man 
wees vir wie God kon gebruik om sy doel met mense te bereik. Trouens, geen 
leiersposisie het enige ander doel as dit wat God in mense sien nie. God is steeds op 
pad na die heerlike voltooiing van sy goddelike doel met mense. 
 

Die vraag is steeds wat God vir Homself sien in die hart... in my hart? In die hemelse 
erediens van Openbaring 5 ontdek ons ’n loflied wat hierdie vraag antwoord. God sien 
sy kerk – hulle wat deur die Offerlam, wat God vir Homself gesien het – ’n koninkryk 
en priesters vir Homself. Wat God vir Homself sien wanneer Hy na mense kyk, dit word 
ons roeping en ons doel. 
 

Wat sien God vir Homself wanneer Hy na jou hart kyk?  
 

– ds. Johan Marais. 
 

Hartlik welkom by ons erediens vanoggend, gelei deur ds. Johan Marais en ons orrelis 
dr. Johan Cromhout. Daar is nie van hierdie diens ‘n voorafvideo-opname gemaak nie 

(sien ons erediensreëlings hierbinne). 
Daar verskyn nie volgende Sondag ‘n Fokus nie – alle noodsaaklike inligting is in 

hierdie laaste uitgawe vir die 3e kwartaal opgeneem. 
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LITURGIE 

 

Votum:   Lied 175:1 Majesteit 

    Ps. 40:9-11 
 

Seëngroet: 

   

Loflied:   Lied 207:1, 2 & 3 Eer aan die Vader 

   

Wet:  
 

Verootmoediging:  Lied 240:1&2 
 

Vryspraak:    
 

Epiklesegebed:    
 

Skriflesing:   1 Samuel 16:1-13  
 

Woordverkondiging: Tema: Wat God vir Homself sien... in die hart. 
 

Gebed: 
 

Slotlied:   Lied 504:1,4 & 5 Kom, laat ons saam tot Jesus nader 
 

Seënbede: 
 

Orrelspel:    
 

EREDIENS- EN DEURKOLLEKTES 
 

Erediens- en deurkollektes, saam met u dankoffer, hou ons eredienste en bedieninge 
in stand, help met noodleniging en betaal ons ook elke Sondag ‘n bedrag van R 500 
oor aan die instansie soos op die program vir deurkollektes vermeld (3 Oktober: 
Sinodale Pensioenfonds; 10 Oktober: Fonds vir Erediens Netwerk). 
 

Jy kan ‘n kollekte of dankoffer na Berg-en-Dal oorbetaal, via die internet 
(eft) na ABSA Tjekrek. 470-580-011 of per snapscan –  
Baie dankie vir jou bydrae en gebed, en leef met ons visie: 

Op berge en in dale, oral voor Gods aangesig... 
 

Ander Eredienste: 
 

Sondag,10 Oktober  09:30 – ds. Johan Marais. 
Sondag,17 Oktober  09:30 – ds. Jan Lubbe (kerk); gesinsdiens in saal – ds. 

Johan Marais. 
  15:00 – teol.std. Steve Bopane (Sothodiens). 
  18:00 – ds. Johan Marais (Matriekdiens). 
 

Die aangepaste inperkingsmaatreëls (Vlak 1) laat ons toe om die helfte van die 
kapasiteit van ons geboue te benut; ± 250 erediensgangers in die kerk en ± 80 in die 
saal. Ons nooi die gemeente dus terug na eredienste soos hierbo uiteengesit. Sou 
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daar weer reëlings verander, kommunikeer ons dit via sms/whatsapp of per e-pos na 
almal. Kom gesond, onthou jou masker en handhaaf nog veilige afstand. 

 

In hierdie kort vakansie, word daar nie opnames van eredienste gedoen nie (3 
en 10 Oktober), en ook geen Fokus volgende Sondag uitgegee nie. 

 

 MEELEWING EN VOORBIDDING 
 

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

03 Okt Luan Koekemoer, Karen Scheepers, Pieter v/d Berg en Johan v Rooyen. 
04 Okt Manie Engelbrecht en Yvonne Smit. 
05 Okt Germarie Adendorff, Elsa Joubert, Ilzé Maree, Riana Schutte en Annatjie 
 Wolmarans. 
06 Okt Elsabé Maartens, Andrew Murray en Carien Weyers. 
07 Okt Henco Cronje en Erna Hattingh. 
08 Okt Annatjie Coetzer, Jolandé Fourie en Elsa Top. 
09 Okt Pierre Koekemoer en Marina van der Spuy. 
10 Okt Henk de Waal. 
11 Okt Jared Gerber, Elphia J v Rensburg en Nicolaas Luwes. 
12 Okt Tian Joubert en Carla Loots. 
13 Okt Wllem Bosman, Gerrit du Preez en Minya Engelbrecht. 
14 Okt Elise Ferreira, Margaret Kruger en Magdaleen Schoch. 
15 Okt Ansie Barnard, Stean du Toit en Ralie Poggenpoel. 
16 Okt Hein Carstens, Marlene du Plessis, Lu-San Fourie, Elizna Gerber, Hanco 
 Nel, Dirk van Zyl en Ebeth Wilson. 
 

Ons dink in hierdie dae in ons gebede aan lidmate wat siek is, of in hospitale en tuis 
aansterk: Ruben Bosch (C’est la Vie 2, wyk 16); Nadiha Visser (Van Schoorstr. 31, wyk 
3a) en Marlian Schutte (Mockestr. 20, wyk 9b). 
 

Ons meelewing: Aan Oom Josias en Tannie Marietjie Swanepoel (Welbedacht 38, wyk 
13b) by die heengaan van hul seun Josias – sy gedenkdiens vind eerskomende 
Dinsdagoggend om 10:00 hier in Berg-en-Dal plaas. 
Aan Oom Krynauw, Helena en Marinda Cilliers by die heengaan van Tannie Marietjie 
(Papenfusplek 4, wyk 1a) die afgelope Dinsdag. Daar is twee afskeidsgeleenthede vir 
haar gereël sodat almal wat wil, dit kan bywoon: Woensdagoggend, 6 Oktober om 11:00 
die gebruiklike gedenkdiens in die kerkgebou, en dan Woensdagaand om 18:00 ‘n 
aandgebed met aanbidding, dank en lofsang ook hier in die kerk vir enigeen wat wil 
kom stilraak en bid in of ná ‘n tyd van lyding en rou. Indien iemand ‘n laaste huldiging 
of dankbetuiging vir Tannie Marietjie se lewe wil bring, versoek die familie dat ‘n bydrae 
tot Berg-en-Dal se Barmhartigheidsfonds gemaak word – dit is die uitreik- en omgee- 
bediening waarby Tannie Marietjie jarelank betrokke was. Gebruik die bank-
besonderhede van die NGK Berg-en-Dal, ABSA Tjekrek. 470-580-011 met verwysing: 
Cilliers Barmhartigheidsfonds. Baie dankie vir jul meelewing. 
 

In ons gebede is steeds die name en omstandighede van hulle wat op een of ander 

manier onder die Covid-pandemie gely en geliefdes verloor het. Ons wil egter ook 

dank aan die Here bring, die Groot Geneesheer, dat daar nou verligting ingetree 

het – ons bly bid vir herstel, en moedig lidmate aan om ‘n inenting te neem. 
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BYBELSTUDIES, KLEINGROEPE EN GEBEDSAKSIES 
‘n Mannegebedsgroep tree in vir ons gemeente, land en mense. Kontak ds. Johan 
Marais (084 517 8052) as jy graag die gebedsversoeke wil ontvang. 
Sondagoggend 08:30 is daar lidmate wat saam bid vir ons eredienste in Berg-en-Dal 
en die Woordverkondiging Wêreldwyd; jy kan net daar by jou huis ook só stilword… 
Beide Bybelstudiegroepe hervat ná die vakansieweek hul programme. 
 

KERKRAADSAKE 
 

Pastorale sorg: 
Wyke 1-10    – ds. Jan Lubbe (082 784 9362) 
Wyke 11-20    – ds. Johan Marais (084 517 8052) 
 

As leraars (en ouderlinge) wil ons lidmate graag pastoraal bystaan en bemoedig; 

indien daar ‘n behoefte vir ondersteuning of gesprek is, kontak ons gerus. 
 

Gasvryheidsbeurte & Sorg-en-omgee: 
In Oktober sorg Wyke 11 (Blok Suidwes van Johieshof) en 12 (Blok Noordwes van 
Tempe en langs N1) vir ons bediening van gasvryheid, sorg en omgee – indien jy wil 
help, skakel Rita (083 656 1680) of die kantoor. Baie dankie aan Wyk 9 vir jul hulp!  
 

Kantoorure: Komende week Maandag-, Woensdag en Vrydagoggend (09:00-12:00). 
 

Verlof: Rita van Zyl – 26/9 tot 10 Oktober  Ds. Jan Lubbe – 3-5 Oktober. 
 

POPI-Wet oor die beskerming van persoonlike inligting: 
Het jy al die toestemmingsbrief dat ons jou persoonlike inligting mag gebruik vir ons 
gemeentelike bediening, ontvang, geteken en teruggestuur? Kontak die kantoor asb. 
 

BEDIENINGE 
 

Bedieningsvergaderings: 
Die laaste bedieningsvergaderings vir 2021 vind in die volgende twee weke plaas – 
ons nooi alle lidmate/vrywilligers uit om dit by te woon en te help besin oor waar ons 
as gemeente ons tans bevind, en hoe vorentoe... 
 

Maandag, 11 Oktober  Gemeentebediening 17:30 
Dinsdag, 12 Oktober   Jeugbediening 17:30 en Erediensbediening 19:00 
Donderdag, 14 Oktober  Barmhartigheids- en Getuienisbediening 17:30 
Maandag, 18 Oktober  Komitee vir Diensverhoudinge 17:30 
Dinsdag, 19 Oktober  Eiendomskomitee 17:30 
Donderdag, 21 Oktober Geldsakekomitee 17:30 
 

GEMEENTEBEDIENING 
Bybelskryfprojek: Ons is besig om ter viering van die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling, 
die boek Psalms met die hand oor te skryf – kom doen gerus mee... Jy kan enige 
weeksdag, oggend of middag, kom skryf, in die Babakamer by die kerk. Kontak Maryna 
Spies vir meer besonderhede (083 625 4692). 
 

JEUGBEDIENING/BELYDENISKAMP: Ds. Jan & die stadsgroep katkisante is vanaf 7 
tot 10 Oktober by St. Augustine’s (Modderpoort) – ons bid hulle veiligheid en seën toe. 


