
Handelinge 9:1-18
Filippense 3:5-11

Soos handomkeer

Christenvervolger word Christusvolgeling



Afkondigings



Gebedslys

• Marlene Pretorius – Sy het positief getoets vir COVID. 
Dit gaan tans goed met haar. Ons bid vir haar en haar
gesin wat nou in isolasie is.

• Pieter en Wian van der Merwe – Hulle het hierdie
week albei positief getoets vir COVID, terwyl Carin 
verlede week positief getoets het. Die hele van der 
Merwe gesin is in isolasie. Kom ons bid vir Carin, Pieter 
& Wian, en ook vir Gretha wat tot nou toe nog die virus 
vryspring.



Gebedslys

• Ds. André Louwrens – Hy het ook positief getoets vir
Covid en was baie siek. Dit gaan gelukkig reeds beter
met hom. Kom ons bid vir hom in hierdie moeilike tyd.

• Jahn Wilson – Sy ma het positief getoets vir Covid en
hulle gesin is nou in isolasie. Bid asseblief ook vir hulle.



Gebedslys

• Yolande van Eyk-Prinsloo –Ons bid steeds vir haar
skoonsus Corrie wat verlede week positief getoets het 
vir COVID. (Sy word tuis behandel). Yolande het ook
laat weet dat haar man, Nico, se ma, sussie en swaer
ook positief getoets het vir Covid. Kom ons dink aan
Yolande en hulle hele gesin en familie in hierdie tyd. 



Gebedslys

• Geraldine Ferris – Dit gaan steeds nie goed met haar in 
die hospitaal nie. Die ecmo-masjien waaraan sy
gekoppel is, het nie effektief gewerk nie en is met ‘n 
nuwe een vervang. Haar suurstofvlakke is nou besig om 
mooi te herstel. Sy is nog baie siek. Kom ons bid vir
haar en haar ma, Felicia en pa, Gert asook sommer
hulle hele familie in die tyd.

• Ria Potgieter – haar man, Gerhard, is gedurende die 
week oorlede. Ons bid vir Ria in hierdie moeilike tyd.



Gebedslys

• Oom Steve Holtzhausen – Oom Steve is nog in die 
hospitaal. Hy is maar baie deurmekaar. Tannie Heilien se 
COVID toets was darem negatief. Kom ons hou aan bid vir
oom Steve en tannie Heilien in hierdie tyd.

• Bennert van Schalkwyk – Bennert beleef nog dieselfde
simptome a.g.v. lewerskade wat hy opgedoen het. ‘n Nuwe
spesialis kon geen nuwe diagnose gemaak nie. Kom ons
bid vir Bennert vir herstel en beterskap en ook vir sy ouers, 
Gert en Huibrie, vir krag en genade in hierdie
ondersteuningsproses.



Gebedslys

• Faan Strauss – Faan is opgeneem in die hospitaal met wat 
hulle aanvanklik gedink het ‘n hartaanval was. Die 
angiogram het gewys dat daar niks met sy hart fout is nie. 
Die fout is toe opgespoor – dit was al die tyd sy galblaas. 
Dit word so gou doenlik (wanneer HB-vlakke van bloed reg
is) verwyder. Kom ons bid vir Faan vir ‘n spoedige
beterskap. Ons bid ook vir sy vrou, Susan.

• Ons bid ook vir die Here se troos en vashou in hierdie tyd
en vir genesing vir almal wat nog siek is.



Kerkraadslede Verkiesing 2021
Die volgende lidmate word voorgestel vir verkiesing as Kerkraad op 
die kerkraadsvergadering van 25 Mei:

 Yolande Van Eyk-Prinsloo – Ouderling
 Danie du Toit – Diaken 
Die volgende lidmate word voorgestel vir her-verkiesing as Kerkraad 
op die kerkraadsvergadering van 25 Mei:

 Cathy Mulder – Ouderling
 Gretha v d Merwe – Ouderling
 Stephan Schoeman – Ouderling 
 Jaco v Dyk – Diaken
 Visser Oosthuizen – Diaken
 Nikki Pieterse – Diaken



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.



Koskas Projek
Ons koskas is dolleeg. Indien jy graag wil bydra en 
dalk nie by die kerkkantoor / kerk kan uitkom nie, 
kan julle die items aflewer by Nicky de Clerk se 
huis (Santie Laan 1). Indien jy dalk ook onseker is 
oor die benodighede, hier is ‘n paar riglyne:
Koffie Tee Suiker Langlewe Melk

Kookolie Pasta Koekmeel Hawermout

Sojaprodukte Tamatiesous Mayonaise Koeldrank

Konfyt Oxo Bovril/Marmite Stroop

Grondboontjiebotter Geblikte Vis/Vleis Grondbone Vlapoeier

Jellie Koekies Lekkergoed Deodorant

Toiletseep Sjampoe Skeermeslemmetjies Skottelgoedseep

Waspoeier Handy Andy Bleikmiddel (“Jik”)



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
 Facebook onderhoud
 Personeel Versorging (HR)
 Uitreike Bediening
 Erediens Bediening
Indien jy hier kan uithelp, kontak asb vir ds Johan.



Ons benodig jou talente!

Indien daar mense is wat nie tans inskakel by ‘n 
bediening/taakspan nie en graag iewers wil 
inskakel, is die Projekte span NET vir jou!! Ons 
het mense met kreatiewe idees en vlytige hande 
nodig. Kontak vir Janice/Anneke vir meer details.



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 25 Junie en 30 Julie.
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!
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198   God is my lied

1. God is my lied, sy almag ken geen perke

Heer is sy Naam,

volmaak sy skeppingswerke;

die groot heelal is sy gebied.



198   God is my lied

2. Niks is van my, dis alles u genade;

ek sien u goedheid oral, troue Vader,

u lof sal op my lippe bly.



198   God is my lied

3. Waar God gebied,

sal ons geen onheil vrees nie,

want niemand kan soos Hy 'n redder wees

nie – aan Hom my lof, aan Hom my lied.
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As die fondamente skud…

• Soms gebeur goed wat jou fondamente

skud

• Dit kan ook jou geloofsfondamente skud

• Ons tyd laat fondamente skud!

• Fondamente wat skud is ŉ geleentheid

vir…

• Herbesinning

• Voor begin

• Nuut dink en doen



Die Handelinge van die Apostels

• Onthou Handelinge 1:8: “Julle moet my getuies wees in 
Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die eindes
van die aarde

• Handelinge 1-8: Die evangelie van Jerusalem na Samaria en
ook op pad na Ethiopië (Hand 8:26-40)

• Handelinge 9-28: Die evangelie van Jerusalem na die eindes
van die aarde (Rome!)

• In hierdie uitbreiding speel Saulus/Paulus die sleutelrol
• Maar eers moet sy geloofsfondamente geskud word!

• Saulus/Paulus moet leer om nuut te kyk, nuut te dink, nuut te doen

• Saulus/Paulus moet eers soos handomkeer verander



Saulus/Paulus
• Ons ontmoet Saulus die eerste keer in die verhaal van Stefanus se steniging:

• 7:58: “Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het 

hulle boklere neergesit by die voete van ŉ jong man bekend as Saulus”

• 8:1: “Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur”

• Saulus was nie ŉ ongelowige nie - hy was ŉ fanatiese (Joodse) gelowige!

• Saulus was ŉ opgeleide teoloog – ŉ Fariseër (Hand 23:6; Fil 3:5)

• Maar – al het hy baie van God geweet, het hy God nie geken nie!

• Om ŉ bruikbare instrument in God se hande te word, moes Saulus/Paulus se 

fondamente eers geskud word

• (Daar is niks vreemd aan sy twee name in Handelinge nie

• Saulus = Joodse naam

• Paulus is Griekse/Romeinse vervorming van die naam

• Wanneer Saulus uit die “Joodse” sfeer begin beweeg en die apostel vir die heidene word, noem

Lukas hom Paulus [Hand 13:9])



Handelinge 9:1-18
1Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die 

dissipels van die Here aangeblaas het, het na die 

hoëpriester gegaan 2en van hom briewe gevra aan die 

sinagoges in Damaskus, sodat, indien hy enige mense 

opspoor wat aanhangers van die Weg is, mans sowel as 

vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. 

Die Weg = naam vir die vroeë Christelike
beweging (vgl. Hand 18:25)
Joh 14:6: “Ek is die weg en die waarheid en
die lewe”



Handelinge 9:1-18
3Terwyl hy onderweg was, en naby Damaskus kom, het 'n lig uit 

die hemel hom skielik omstraal, 4en hy het op die grond 

neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom 

vervolg jy My?” 5Hy het gevra: “Wie is U, Here?” En Hy antwoord: 

“Ek is Jesus, wat jy vervolg. 6Maar staan op en gaan na die stad, 

en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.” 7Die manne wat 

saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle 

wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. 8Saulus 

het van die grond af opgestaan en, alhoewel sy oë oop was, kon 

hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus 

binnegebring. 9Drie dae lank kon hy nie sien nie, en het hy nie 

geëet of gedrink nie. 



Handelinge 9:1-18
10Daar was 'n dissipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n 

visioen het die Here vir hom gesê: “Ananias!” En hy het geantwoord: 

“Hier is ek, Here.” 11Toe sê die Here vir hom: “Maak gereed en gaan 

na die straat bekend as Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 

iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te 

bid, 12en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias 

binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien.” 
13Ananias het geantwoord: “Here, ek het by baie mense van hierdie 

man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem 

aangedoen het. 14 En hier het hy volmag van die leierpriesters om 

almal wat u Naam aanroep, in boeie te slaan.” 15Maar die Here sê vir 

hom: “Gaan, want Ek het hom uitgekies as instrument om my Naam 

uit te dra na nasies en na konings en na Israel. 16Ek sal boonop aan 

hom toon hoeveel hy ter wille van my Naam moet ly. ”



Handelinge 9:1-18
17Ananias het toe vertrek, en die huis binnegegaan en 

hom die hande opgelê, met die woorde: “Saul, broer, die 

Here het my gestuur – Jesus wat aan jou verskyn het op 

die pad waarmee jy gekom het – sodat jy weer kan sien 

en met die Heilige Gees vervul kan word.” 18En dadelik 

het daar iets soos skille van sy oë afgeval. Hy kon weer 

sien en het opgestaan en is gedoop. 19Nadat hy geëet 

het, het hy sy krag herwin.



Filippense 3:5-11
5Ek is besny op die agtste dag,

afkomstig uit die volk Israel,

uit die stam van Benjamin,

'n Hebreër uit die Hebreërs;

wat die wet betref, 'n Fariseër,

6wat ywer betref,

'n vervolger van die kerk,

wat geregtigheid op grond van

wetsbeoefening betref, onberispelik.



Filippense 3:5-11
7Maar alles wat vir my wins was,

reken ek nou as verlies,

ter wille van Christus.

8Inderdaad reken ek alles as verlies,

ter wille van die uitnemendheid

daarvan om Christus Jesus,

my Here, te ken.

Ter wille van Hom,

het alles vir my 'n verlies geword,

en beskou ek dit as vullis,

sodat ek Christus as wins kan verkry,



Filippense 3:5-11

9en in Hom bevind kan word –

nie met my eie geregtigheid

op grond van die wet nie,

maar met die geregtigheid

deur geloof in Christus,

die regverdiging wat van God kom,

deur die geloof –



Filippense 3:5-11

10en sodat ek Christus kan ken,

die krag van sy opstanding,

en die verbondenheid met sy lyding,

deur aan sy dood gelykvormig te word,

11en ek so, hoe dan ook,

die opstanding uit die dood kan bereik.



ŉ Deurslaggewende gebeurtenis

• Lukas vertel drie keer van Paulus se bekering

• Hand 9:1-18

• Hand 22:6-21

• Hand 26:12-18

• Paulus verwys self verskeie kere daarna

• 1 Kor 9:1

• 1 Kor 15:3-8

• 2 Kor 12:1-7

• Gal 1:11-16

• Fil 3:5-11



Saulus, die Christenvervolger

• Omtrent 250 km van Jerusalem

• Hoofstad van die Romeinse
provinsie van Sirië

• Moontlik was Saulus se bedoeling
om te keer dat die evangelie verder
deur die Remeinse Ryk versprei

• Die ywerige Christenvervolger!



Wat gebeur?
• Paulus se lewe word tot in sy fondamente geskud

• Hand 9:1-2: ŉ Christenvervolger

• Hand 9:3-9: ŉ Deurslaggewende ontmoeting met die lewende Here

• Hand 9:10-16: ŉ Huiwerige helper

• Hand 9:17-18: ŉ Christusnavolger

• Paulus se lewe verander soos handomkeer
• Fil 3:5-6: ŉ Gelowige Jood in elke opsig

• Fil 3:7-8: Wat eers belangrik was, word nou vullis!

• Fil 3:9-11: Nou ken ek Christus

• Die fondasies moet skud sodat Paulus nuut kan sien, nuut kan dink, 
nuut kan doen

• Nou kan die Handelingeverhaal gebeur en die evangelie Rome toe 
gaan!



Saulus, die Christusvolgeling
• Die aanvanklike ontmoeting met die 

lewende Here laat Saulus nog “blind” 
(9:8)

• Saulus het ŉ intense geloofsworsteling
(9:9)

• Saulus word deel van die 
geloofsgemeenskap (9:17-18)

• Met die Heilige Gees vervul = die 
teenwoordigheid van die lewende Here 
maak van ŉ Christenvervolger ŉ 
Christusvolgeling

• Gedoop = Saulus word deel van die 
gemeenskap van die gelowiges

• Die een wat op reis gaan TEEN 
Christus word die groot reisiger VIR 
Christus!



As die fondamente skud…

• Soms gebeur goed wat jou fondamente

skud

• Dit kan ook jou geloofsfondamente skud

• Ons tyd laat fondamente skud!

• Fondamente wat skud is ŉ geleentheid

vir…

• Herbesinning

• Voor begin

• Nuut dink en doen





486   Bring aan die volke die boodskap

1. Bring aan die volke die boodskap

van hoop en bevryding!

So sê die Here,

verkondig al verder die tyding:

"Daar is my kneg!

Hy bring aan nasies die reg –

volg Hom getrou in sy leiding."



486   Bring aan die volke die boodskap

2. Hy, die geliefde,

die enigste daartoe verkore,

ly vir ons sonde en red ons,

in sonde verlore.

Die Kind word Kneg!

Hy neem ons sondeskuld weg

ons word in Hom weergebore.



486   Bring aan die volke die boodskap

3. Hy wat verstaan, sal die riet

wat geknak is, nie breek nie.

Hy laat die swakke, verdrukte nie

vrugteloos smeek nie.

Die Kneg is Heer!

Duisende wag op sy leer –

laat ons hul nood nie vergeet nie.



486   Bring aan die volke die boodskap

4. As Hy ons roep tot sy diens –

hoe sal ons dit mag weier?

Hy is almagtig, genadig,

die troue bevryder.

Christus gee krag,

klee ons met koningsgesag –

Hy is ons Koning en Leier.
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