
Handelinge 2:42

Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die 

verbondenheid met mekaar, die breek van die brood, en 

gebede.



Afkondigings



Gebedslys

•Bennert v Schalkwyk – Hy het lewerskade 
opgedoen a.g.v. medikasie. Hy word gemonitor 
deur ‘n spesialis op die oomblik, hulle hoop sy 
lewer sal weer gesond word. Ons bid dat hy sal 
gesond word, asook vir sy ouers, Gert en Huibrie, 
wat hom bystaan in die tyd.

•Susan J v Rensburg – Sy was Vrydag vir ‘n heup 
operasie. Ons bid vir ‘n spoedige herstel.



Gebedslys

•Oom Dawie Mostert – Hy was die afgelope week 
vir ’n oog operasie. Alles het goed afgeloop. Ons 
bid vir ‘n spoedige herstel.

•Oom Steve Holtzhausen – Oom Steve het weer ‘n 
beroerte gehad. Hy is na hospitalisasie en ‘n wyle 
in ‘n stepdown kliniek, weer tuis. Die gevolge van 
die beroerte is hierdie keer meer sigbaar en het ‘n 
groot impak op oom Steve. Kom ons bly bid vir 
oom Steve en tannie Heilien.



Gebedslys

•Petro en Danie Davis-Smith vra dat ons vir hulle 
vriend, Roelof Weideman, sal bid. Roelof is met 
dermobstruksie in die hospitaal opgemeem en 
geopereer, maar het nou sepsis. Dit gaan beter 
met hom, hy is nog in ICU en onder sedasie, maar 
hy toon vordering. Kom ons bid vir Roelof.



Verjaarsdae •Bennert v Schalkwyk verjaar 
vandag. Baie geluk!

•Baie geluk aan al die ander 
gemeentelede wat in die loop 
van die week verjaar. Hulle 
name is in die afkondigings 
beskikbaar





Retreat 

Die Retreat vind nie meer 
in Mei plaas nie, maar wel 

23-26 September 
(langnaweek)  
by Badseloop.



Nuwe Blikkie Projek

Met die afsluit van ons 10de 
Maand Projek, skop ons weer ‘n 
blikkie projek af. Ons wil graag ons 
multi-media en klank toerusting 
uitbrei. Kom haal jou blikkie by 
Anneke.







Dan net ‘n paar belangrike sake….



Ons is dringend opsoek na mense om uit te help met 
die volgende Bedieninge / Take:
 Terrein Ontwikkeling
 Terrein Onderhoud
 “Webmeester” – Webblad en Facebook onderhoud
 Personeel Versorging (HR)
 Omgee Bediening
 Uitreike Bediening
 Erediens Bediening
Indien jy hier kan uithelp, kontak asb vir ds Johan.



Onderhoud en Droom Lys
Die Visiebestuur het ‘n opname gemaak van al 
die onderhoud werk wat gedoen moet word. 
Indien jy ‘n handige mens is en jou twee hande 
wil kom aanbied, of, ‘n skenking wil maak vir 
materiaal wat aangekoop moet word, kan jy na 
die lys agter in die saal op die aansteekbord kyk 
en jou naam byskryf by die betrokke punt.



Fondsinsameling Projekte
Met `n dreigende 3de COVID golf, het die 
projekte span besluit om die Damestee af 
te stel.
Daar gaan 2 wegneem-ete geleenthede 
wees op 28 Mei en 25 Junie.
Ons sal meer info gee nader aan die 
datums.



Groentetuin projek

Inligting hieroor volg 
so gou moontlik



Dankoffers

Dankoffers en kollekte kan 
elektronies bygedra word. 
Besonderhede is in die 
afkondigings beskikbaar. Dit kan 
ook in die hout kollekte kas agter 
in die saal geplaas word. 

Baie dankie aan elkeen wat ons 
gemeente in hierdie vreemde tye 
lojaal ondersteun!



Handelinge 2:42
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid 

met mekaar, die breek van die brood, en gebede.



Handelinge 2:42-47
Só is ons kerk!



God roep ons om met woord en daad,

vir Hom te leef en werk.

Hy roep ons deur sy Woord en Gees

en maak van ons sy kerk.



L 524:1 (vervolg)

Hy kies, bewaar en onderhou;

Hy inspireer en bou.

Geloof wat deur die liefde werk,

hou aan, bly groei, maak sterk.



L 524:2

God roep, en salf ons met sy Gees

tot koning en profeet;

tot priester, met 'n hart en hand

vir hul in nood en leed.



L 524:2(vervolg)

Hy leer ons om te werk en bid,

om berge te versit.

Hy wat vir ons die gawes gee,

maak ons vir diens gereed.



L 524:3

Ek hoor U roep; ek ken u stem;

ek luister na u woord.

Laat, Here, ons gehoorsaam wees,

U dien soos wat dit hoort.



L 524:3

Waar kan 'n groter vreugde wees,

o Vader, Seun en Gees?

Deur omgee en met uitreik, Heer,

gaan ons met blydskap voort.











Handelinge 2:42-47
Só is ons kerk!



Handelinge 2:42
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid 

met mekaar, die breek van die brood, en gebede.



Handelinge 2:42-47
42Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die 
verbondenheid met mekaar, die breek van die brood, en 
gebede. 43Almal is met ontsag vervul en baie wonders en 
tekens het deur die apostels plaasgevind. 44Al die gelowiges 
was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. 45Hulle het 
hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel 
volgens elkeen se behoefte. 46Hulle het eensgesind volhard 
om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te 
breek  en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met 
opregte harte te geniet. 47Hulle het God bly prys, en die hele 
volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes 
by hulle getal gevoeg.



In diens en in beweging

• Hoe lyk ŉ kerk wat deur die Gees in diens geneem is en in beweging
gekom het?

• Miskien moet ons die vraag van die ander kant af vra…

• Hoe weet ek die kerk is deur die Gees in diens geneem en het in 
beweging gekom?

• Hoe weet ek ek is deur die Gees in diens geneem en ek het in 
beweging gekom?



Hierdie vrae is relevant in 2021!

• Te midde van ŉ wêreldwye pandemie…

• Te midde van uiterste maatskaplike nood…

• Te midde van groeiende ongelykheid in die samelewing…

• …mag ons, MOET ons die vraag vra

Hoe lyk die profetiese stem van die kerk?

Hoe lyk die sigbare teenwoordigheid van die kerk?

Het die kerk nog enige invloed op die samelewing?



Pinkster 2021 is ŉ boodskap aan 2021 se kerk!

• Hemel en aarde het ontmoet sodat julle krag kan ontvang (1:1-14)

• Die Heilige Gees aktiveer elke gelowige en maak hom/haar ŉ agent 
van verandering (2:1-13)

• Die alarm het afgegaan sodat jy in beweging kan kom (2:14-36)

• Jy is in diens geneem en het ŉ nuwe lewensfokus (2:37-41)

• Teenkanting en vervolging is nie ŉ verskoning nie, maar ŉ geleentheid
vir groei (6:8-8:3)

• Steek nou die grense oor (8:26-40)

Maar hoe kry ek dit reg?



Hand 2:42-47: Riglyne vir kerkwees, ook in 2021!

• Fondament bepaal resultaat bepaal optrede

• Handelinge 2:42-47
• Die eerste gemeente bou die kerk op ŉ fondament (2:42)

• Dit lei tot ŉ bepaalde resultaat (2:43-45)

• Dit bepaal op sy beurt hulle optrede (2:46-47)

• Só kom die kerk in beweging



Handelinge 2:42-47

Optrede 2:46-47 Tempelterrein
besoek

Gemeenskaplike
maaltye

Prys God Groei

Resultaat 2:43-45 Na buite:
Ontsag vir God deur wonders en

tekens

Na binne:
Gemeenskaplikheid

Fondament 2:42 Leer van die 
apostels

Verbondenheid
met mekaar

Breek van die 
brood

Gebede



Fondament (2:42)

• Leer van die apostels = vertel wat Jesus gedoen het

• Verbondenheid met mekaar = ons word ŉ nuwe familie!

• Breek van die brood = die alledaagse kry godsdienstige betekenis

• Gebede = volkome afhanklikheid



Resultaat (2:43-45)

• Na buite = verteenwoordig God in die wêreld
• Die gelowiges se sigbare verteenwoordiging van God vul mense met heilige

ontsag

• Na binne = leef God se liefde
• Beginsel: As een lid ly, ly al die lede saam (1 Kor 12:26)

• Vgl Deut 15:1-11



Optrede (2:46-47)

• Tempelterrein besoek = openbare aanbidding

• Gemeenskaplike maaltye = private aanbidding

• Breek van die brood = onderlinge sorg

• Groei deur voorbeeld = aantrekkingskrag deur voorbeeld



ŉ Boodskap vir Pinksterfees 2021!

• Te midde van ŉ wêreldwye pandemie…

• Te midde van uiterste maatskaplike nood…

• Te midde van groeiende ongelykheid in die samelewing…

• …mag ons, nee MOET ons die vraag vra

Hoe lyk die profetiese stem van die kerk?

Hoe lyk die sigbare teenwoordigheid van die kerk?

Het die kerk nog enige invloed op die samelewing?



Pinkstersondag sê

• Jy is in diens geneem

• Beweeg jy?

• Getuig jou lewe daarvan dat jy in God se teenwoordigheid loop?

• Maak jy ŉ verskil in jou wêreld?



Handelinge 2:42
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid 

met mekaar, die breek van die brood, en gebede.



442   Gees van God wat in my woon

1. Gees van God wat in my woon,
breek die Woord vir my.

Gees van God wat in my woon,
kom en heilig my.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, kom heilig my –

breek die Woord vir my.



442   Gees van God wat in my woon

2. Gees van God wat lewend maak,
vul my meer en meer.

Gees van God wat lewend maak,
vorm my tot u eer.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, vul my al meer –

vorm my tot u eer.



Handelinge 2:42
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid 

met mekaar, die breek van die brood, en gebede.



Handelinge 2:42-47
Só is ons kerk!



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

1. Die Here salf ons met sy Gees

tot diens en heiligheid –

tot koning, priester en profeet,

tot ware Christen-wees.



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

2. Die Gees van God bly wonderbaar

voortdurend inspireer –

dat ons met Hom en met mekaar

in liefde kan verkeer.



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

3. Die Heil'ge Gees gee uit die skat,

deur Christus self verdien –

sy liefde, blydskap, vrede, guns

kom Hy aan ons voorsien



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

4. Wie hul laat lei deur God se Gees,

leer iets van Christen-wees –

Hy leer ons bid, getuig en dien

en liefhê sonder vrees.



Handelinge 2:42
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid 

met mekaar, die breek van die brood, en gebede.



Amen
Amen
Amen


