
Tevrede in God se arms…

PSALM 131

Ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ˙n kindjie by sy moeder,

soos ˙n kindjie, is my siel in my!



188   Kom, dank nou almal God

1. Kom, dank nou almal God

met hart en mond en hande;

loof Hom wat wonders doen

tot in die verste lande.

Van vroeg, van kindsbeen af,

het Hy ons trou bewaar

en tot vandag toe nog

geseën en gespaar.



188   Kom, dank nou almal God

2. O God, so ryk en goed,

gee ons solank ons lewe

altyd 'n blye hart;

as dit u wil is: vrede.

Laat u genade ons

beveilig teen gevaar,

in donker ure ons

van struikeling bewaar.



188   Kom, dank nou almal God

3. Lof, eer sing ons voor God,

die bron van alle lewe –

die Vader, Seun en Gees,

almagtig en verhewe.

Drie-enig God, ons roem

u krag en majesteit.

O Heer, ons wil U noem:

ons God in ewigheid!



164   Ons is almal hier tesaam

1. Ons is almal hier tesaam,

vergader in sy Naam, verheerlik Hom.

Tot die dood was Hy getrou

en daardeur is ons nou sy eiendom.

Kom ons leef soos wat Hy vra

en leer om te verdra

en liefde na te streef.

Loof Hom, Christus, die Heer.



164   Ons is almal hier tesaam

2. Ons is almal hier tesaam,

verenig in sy Naam, verheerlik Hom.

Met ons hart en mond en hand,

ons kragte en verstand kom loof ons Hom.

Hou ons lewend deur u Gees,

laat ons u kinders wees

en U bo alles eer.

Jesus Christus, die Heer.



170   Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig,

my hart, o Heer, aanbid U.

My hart is bly en roep dit uit:

U is heilig, Heer.

(2X)



197   Wonderbare Koning

1. Wonderbare Koning,
Heerser oor u skepping,

ons bring U ons lofgesange.

Deur u goedheid, Vader,
kan ons tot U nader –

U's ons diepste hartsverlange.

Laat die lied wat ons bied,
opstyg na u woning,
wonderbare Koning!



197   Wonderbare Koning

2. Loof Hom, hemelboë!
Loof Hom, berge en dale!

Daar's geen einde aan sy werke.

Loof, my siel, die Here!
Bring Hom dank en ere!

Hy is die onmeetlik' sterke.

Hef omhoog hart en oog!
Wie kan ooit op aarde,

Heer, U prys na waarde?



Afkondigings



Gebedslys

Die volgende persone het Covid of is besig

om te herstel van Covid :

•Gert Ferris – Gert het (20/08) positief getoets vir 
Covid. Dit gaan baie beter met Gert (23/09). Hy 
noem dat sy smaak en reuk nou ook terug is. Ons is 
dankbaar vir sy herstel!



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Henriette en Dawie Botha – Henriette se 
mammie was verlede week in die hospitaal 
opgeneem met ‘n hemetoma in haar been. Sy is 
darem terug by die huis en dit wil voorkom of die 
dokters al die bloeding gestop kon kry. Henriette 
noem dat sy soveel meer lewendig en opgewek 
lyk as voor sy in die hospitaal opgeneem is. Ons is 
dankbaar saam met Henriette en ons bid steeds 
vir hulle as familie wat help met versorging.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Wilna Kirsten - Ons is dankbaar om te kan sê dat 
dit goed gaan met Wilna (23/09). Sy is ontslaan uit 
die hospitaal (22/09) en moet tans baie suurstof 
nog neem. Sy sê dankie vir almal se gebede. Kom 
ons bid steeds vir haar en dra haar aan die Here 
op.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Sherese Coetzee (Yolandi Heyns Wiese se dogter) 
- Sherese is ontslaan uit die hospitaal (23/09) en 
sterk tans tuis aan. Sy is op ‘n streng vloeistof 
dieet. Kom ons bid dat die Here haar krag en 
genade sal gee en haar sal aanraak met sy 
genesing.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Hannelie Smit – Hannelie het twee weke gelede 
‘n pasaangeër ontvang. Dit gaan steeds beter en 
beter met haar. Ons sê saam met haar baie dankie 
dat die Here sy hand oor haar hou. Sy sê dankie 
vir almal se ondersteuning en gebede.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Roelof en Johanita Strydom – Roelof se ma is 
ontslaan uit die hospitaal en terug by die werk. Sy 
is nog op kortisoon en suurstof en hulle hoop om 
meer te weet van haar suurstofvlakke wat 
wipplank ry wanneer sy die pulmonoloog kan 
gaan sien oor ‘n maand. Ons is dankbaar saam 
met Roelof dat sy gesonder daaruit sien!



Verjaarsdae • Reinette Odendaal, Corrie 
Oosthuizen en Gerhard 
Oosthuizen 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



Datums om vas te knoop:
Saterdag, 16 Oktober – Deurry Basaar 3
Sondag, 17 Oktober – Doop-Sondag
Vrydag, 29 Oktober – Veldfliek en Kosverkope
Sondag, 31 Oktober – “Klippediens” -

Verbinding-Sondag



Junior en Senior Kategese 

Die Kategese vind eers weer plaas op Sondag 17 
Oktober – Junior Kategese (Gr1-6) saam met die 
9uur diens en die Senior Kategese (Gr7-12) saam 

met die 18:00 diens.
Geniet die vakansie!!



Hulp Benodig

 Jahn Wilson en Willem en Corrie Roos - Hierdie
gesin is op soek na goedkoper verblyf. Hulle betaal
tans R 6 500 wat nie vir hulle meer bekostigbaar is 
nie. Hulle soek na 'n plekkie waar hulle drie
volwassenes en 'n hondjie sal kan bly. Willem is ook
steeds opsoek na werk. Indien iemand hulle kan
help (of kan help soek na verblyf), kontak ds. Johan / 
die kerkkantoor. Kom ons bid ook vir hierdie gesin vir
uitkoms in hierdie verband.





Finansiële State – 2020/2021

Ons gemeente se finansiële state is goedgekeur 
deur die kerkraad en is beskikbaar agter in die 
portaal vir besigtiging. Enige vrae kan aan Chris 

Joubert of Danie du Toit gerig word.



Parkering opgradering 

Neem as kennis dat ons tans besig is om slote te 
grawe op die terrein sodat ons die parkerings 

kan behoorlik uitmerk. Ons vra dat julle asb so 
stop dat die slote nie toegery word nie – ons 

beplan om sement daarin te giet vir ‘n 
permanente oplossing.



Nuwe Blikkie Projek

Met die inkomste van die nuwe 
Blikkie Projek, wil ons graag ons 
multi-media en klank toerusting 
uitbrei. Ons het reeds R 1 839.35 
ontvang.

Kom haal asb. jou blikkie by die 
kerkkantoor/agter in die saal en 
neem deel aan hierdie projek.



Koskas Projek
Ons koskas is dolleeg. Indien jy graag wil bydra en 
dalk nie by die kerkkantoor / kerk kan uitkom nie, 
kan jy 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”) Tandepasta



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!



Tevrede in God se arms…

PSALM 131

Ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ˙n kindjie by sy moeder,

soos ˙n kindjie, is my siel in my!



547   Alle volke, klap jul hande

1. Alle volke, klap jul hande:

Juig tot eer van God.

Verhef jul stem en roem sy Naam

in elke stad op aarde!



547   Alle volke, klap jul hande

Sing en sing en sing dan saam;

loof en prys sy grote Naam,

want Hy is ewig Koning

in die hemel en op aarde!

Sing en sing en sing dan saam;

loof en prys sy grote Naam,

want die Hemelkoning

skenk ons sy genade!



547   Alle volke, klap jul hande

3. Ons gaan in sy woning in,

Hy roep ons almal saam;

die skare juig en horings blaas,

ons almal roem sy Naam!



547   Alle volke, klap jul hande

Sing en sing en sing dan saam;

loof en prys sy grote Naam,

want Hy is ewig Koning

in die hemel en op aarde!

Sing en sing en sing dan saam;

loof en prys sy grote Naam,

want die Hemelkoning

skenk ons sy genade!



Tevrede in God se arms…

PSALM 131

Ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ˙n kindjie by sy moeder,

soos ˙n kindjie, is my siel in my!





Ek dink ek kan met veiligheid sê…

Die afgelope amper twee jaar hou ons ons besig met 
groot dade wat te wonderlik is vir ons…

Is daar ooit ŉ oomblik wanneer ons ons nie oor iets
bekommer nie?

Ons voel soos daar in Prediker 12:5: Daar is verskrikking
op die pad

Ek kan nie net meer lééf nie!



Psalm 131:1-3
Genade (Ps 130) bring rus (Ps 131)
Ek leef tevrede in God se arms

• Ons lewe:
• Gejaag
• Onseker
• Voel uitgelewer – nie in beheer

• DAAROM: Geen lewensvervulling!

• ALLES KOM TOT NIKS!

• PROBLEEM: Ek sal self!

• GENADE (Ps 130) bring RUS (Ps 131) en laat my 
tevrede in God se arms leef



PSALM 131: Ek is tevrede in God se arms…
1. 'n Op-pad-wees lied, van Dawid.

HERE!

My hart is nie hoogmoedig

en my oë is nie verwaand nie.

Ek hou my nie besig met groot dade

of wat te wonderbaar is vir my nie.

2. Inteendeel,

ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ŉ kindjie by sy moeder,

soos ŉ kindjie, is my siel in my!

3. ISRAEL,

vestig jou hoop op die HERE,

nou en vir altyd!



PSALM 131

• 'n Op-pad-wees lied (Ps 120-134)

• Liede wat die mense gesing het op pad na die 

tempel vir 'n fees en op pad terug huis toe

• Die pad is ŉ tyd en geleentheid vir selfondersoek

• Hoe lyk my verhoudings

• Met God

• Met my medemens?



PSALM 131

• Liede van die lewe:

• Die pad is soms swaar en die lewe moeilik

• Ps 120: …nood…woon by mense wat vrede haat; Ps 121: 

…waarvandaan sal daar… hulp kom?; Ps 123: …meer as genoeg

veragting gehad; Ps 129: …hulle het my van jongs af swaar

verdruk…

• Dis positief om naby God te leef…

• Ps 122: Ek was bly toe hulle vir my gesê het: 'Kom ons gaan na die 

hus van die Here toe; Ps 128: Mag die Here jou seën uit Sion; Ps 

130: …by die Here is daar troue liefde

• …maar partykeer voel dit of Hy ver van my af is!

• Ps 130: …uit die dieptes roep ek na U, Here



PSALM 131

• Psalm 131 sê: Wat ook al met my gebeur in hierdie

lewe, ek is tevrede in God se arms!



My pad begin en eindig by die HERE!

• Die psalm begin en eindig by die HERE!

Vers 1: HERE!

Vers 3: Vestig jou hoop op die HERE!

• Die HERE se arms omvou die begin en einde van my 
pad

• By die swaarkry en die blywees, die naby en die ver, die 
hoogtepunte en die laagtepunte is die HERE
teenwoordig!



DRIE GEHEIME

• Lewenshouding (vers 1)

• Lewensvervulling (vers 2)

• Lewenskeuse (vers 3)



LEWENSHOUDING

• Vers 1: 

My hart is nie hoogmoedig

en my oë is nie verwaand nie.

Ek hou my nie besig met groot dade

of wat te wonderbaar is vir my nie.

• Verkeerde lewenshouding skep onvergenoegdheid

• In my binneste (hart/oë) dink en nie ek is belangrik en
self in beheer van sake nie

• In my optrede maak ek nie of net ek belangrik is en
alles weet nie

• Ek is nie die middelpunt van my bestaan nie!



LEWENSVERVULLING

• Vers 2:

Inteendeel,

ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ŉ kindjie by sy moeder,

soos ŉ kindjie, is my siel in my! 

• Algehele oorgawe aan die HERE

• Vertroue en afhanklikheid wat MEER is as my 
gespartel

• In my binneste is dit rustig



LEWENSVERVULLING

• Ek voel tevrede soos 'n kindjie in sy/haar ma se arms

• Ek weet die HERE se genade vou my toe!

• Die HERE is die middelpunt van my bestaan



LEWENSKEUSE

• Vers 3:

ISRAEL,

vestig jou hoop op die HERE,

nou en vir altyd!

• Ek weet die HERE maak 'n verskil in my lewe!

• HOOP is ŉ kenmerk van my lewe, nou en vir altyd

• HOOP word ŉ kenmerk van die gemeente en
gemeenskap

• Die HERE staan in die middelpunt

• My klein lewetjie kry ewigheidswaarde



TEVREDE IN GOD SE ARMS?

• Waar bevind jy jou vanoggend op jou lewensreis?

• Is die HERE die middelpunt van jou lewe?die
middelpunt van jou lewe word

• Is jy vanoggend veilig in sy arms?





Tevrede in God se arms…

PSALM 131

Ek het my siel tot kalmte

en bedaring gebring.

Soos ˙n kindjie by sy moeder,

soos ˙n kindjie, is my siel in my!



518   Voel jy soms of die Here te vér is

1. Voel jy soms of die Here te vér is?

Twyfel jy soms aan God se bestaan?

Jy moet glo

dat die Heer met jou saamloop,

dat sy Gees oral met jou sal gaan.



518   Voel jy soms of die Here te vér is

Jesus sê Hy kom weer,

Hy kom uit die hemel neer,

met basuin en geskal

kom Hy al sy mense haal.



518   Voel jy soms of die Here te vér is

2. Deur sy Woord weet ons Jesus

gaan t'rugkeer

na ons wêreld met alles daarin.

Wat gebreek is,

sal Jesus kom heelmaak;

deur sy Woord weet ons alles maak sin.



518   Voel jy soms of die Here te vér is

Hoor hoe sag waai die wind,

kyk die glimlag van 'n kind.

Maak jou los van die kwaad;

dis jou Skepper wat hier praat.



518   Voel jy soms of die Here te vér is

1. Voel jy soms of die Here te vér is?

Twyfel jy soms aan God se bestaan?

Jy moet glo

dat die Heer met jou saamloop,

dat sy Gees oral met jou sal gaan.
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