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Liturgiese Riglyne 
S O N D A G O G G E N D   9:00 

Genade triomfeer oor goddeloosheid 

Skriflesing: 1 Timotues 6 
 
Teksvers: 1 Tim 6:17-19  
 

Sing:  

Ps  138:2,3 
Sb  14-1:1, 2 
Sb  17-1:1,6  
Sb 18-7:11,12 
Sb  13-3 
 
Orrelis:  Corlea vd Walt  
Projektor: Nicolene Wattel 
Klank:  Thinus Smuts 
Prediker:  Ds Paul vd Berg 

 

S O N D A G A A N D  18:00 

My grootste skat is Jesus Christus 

Skriflesing: Maleagi 3 
 
Teksvers: Maleagi 3:16   
 
Sing:  
Sb  3-3:1,2,3, 
Ps  119:3      
Sb  16-1:1,2,3 
Ps  71:4,9 
Ps  71:12,14 
Sb  3-3:4,5,6   
Sb  13-3 
 
Orrelis:  Corlea vd Walt 
Projektor: Jaco Wattel 
Klank:  Thinus Smuts 
Prediker:  Ds Paul vd Berg 

Die Here wat ons harte ken, weet wanneer die gelowiges, wat groot 
eerbied en ontsag vir die Hom het, mekaar bemoedig om aan die 
Here gehoorsaam te bly. Die Here hoor ons soeke na Hom en gee 

daarop ag.  

Volgens Maleagi 3:16 het die Here ’n gedenkboek opgestel waarop 
die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan 
sy Naam aangeteken is. Elkeen wat selfverloënend op die Here 

gefokus bly, sal vir Hom ’n kosbare besitting wees.   

Vir hulle wat deur die Heilige Gees gehoorsaam aan die Here vas-
gehou het, sal Hy goed wees, net soos iemand goed is vir sy seun 
wat vir hom werk. Hier op aarde kom mense weg met baie dinge, 
maar met die wederkoms van die Here, sal elkeen die verskil sien 
tussen wie goed gedoen het en wie goddeloos was, tussen wie die 

Here gedien het en wie die Here nie gedien het nie.  

Wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe? Daar is soveel dinge wat ‘n 
mens van sy fokus op Jesus Christus kan aftrek. Een van die dinge is 
materialisme. Ons fokus en verknogtheid op besittings, kan maklik ‘n 
struikeling word tussen ons en die Here.   

Ongelukkig kan dit gebeur dat ons by die gebrek aan dit wat ons dink 
ons behoort te hê, ook skeiding tussen ons en die Here kan meebring.  
Daarom kom Paulus onder leiding van die Heilige Gees om mense met 
‘n fokus op aardse goedere al dan nie (dit sluit baie van ons in) te ver-
maan om hulle skat in die Here te soek en te vind. 

Kom laat ons nie ons hoop op die onsekerheid van aardse besittings 
vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Die 
Here is die gewer van alles wat ek is en het.  

Ons fokus as gelowiges is om met die aardse middele wat die Here vir 
ons gee, goed te doen aan ander en om ryk te wees in goeie dade, 
vrygewigheid en mededeelsaamheid.   

Gelowiges met ‘n ingesteldheid op die Here, vergader so vir hulle ’n 
ewige skat as ’n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware 
lewe sal verkry.  
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Koppig! 
Koppigheid is iets wat reeds vroeg na die sondeval sy kop begin uitsteek het. Die eerste keer wat 
ons van koppigheid hoor, is in Genesis 4:6 waar die Here vir Kain waarsku oor sy voorneme om 
Abel dood te maak. Daarmee saam het die Here aan Kain die opdrag gegee om oor die sonde te 
heers. Koppigheid hou egter in dat jy jou nie laat voorsê nie. Jy weet iets is verkeerd, maar jy doen 
dit nogtans. 

In Spreuke 21: 29 (1933/53) word die koppigheid van die goddelose as volg beskryf: “Die goddelo-
se trek ’n onbeskaamde gesig, maar die opregte gee aan sy weë die regte rigting.” Letterlik staan 
daar dat die koppige mens ‘n “harde gesig maak”. In Jesaja 48:4 sê die Here vir Israel dat Hy weet 
dat hulle hardkoppig is, dat hulle so weerbarstig soos ’n stuk yster is en dat hulle kop so hard soos 
brons is.  

‘n Koppige mens wys nie wat hy dink of voel nie. Hy sal nie erken dat hy oor iets verkeerd is nie. Hy 
sal altyd sy optrede wil regverdig en homself wil verontskuldig.  

Die koppige mens gaan doelbewus en arrogant voort om verkeerde en bose dinge te doen. Dit ten 
spyte van die gebooie van die Here. Hy sal homself handhaaf en teregwysings verwerp. Daarom 
word die koppige mens getipeer as ‘n goddelose mens wat nie sal toelaat dat sy gewete hom kan 
aankla oor die sonde en verkeerde dinge in sy lewe nie. Inderdaad loop ‘n koppige mens oor van 
gewaande selfvertroue en sal hy of sy ongeag vermanings van ander, net doen wat hy of sy wil. So 
‘n koppige mens kry nie skaam oor sy sonde en die verkeerde wat hy doen nie. Inteendeel, hy is 
trots op homself en op al sy dwaasheid.  

Hy is skaamteloos. Hy het geen gevoel vir ander mense nie. Hy het geen fyn aanvoeling vir dit wat 
die Heilige Gees in sy lewe volgens die Woord aan hom voorhou nie.  

‘n Mens maak sy hartsingesteldheid bekend deur die manier waarop hy voorskrifte en opdragte 
hanteer. Koppige en slegte mense kom in opstand teen goeie advies en vermanings. Hoe meer 
hulle aangespreek word, des te harder word hulle harte en koppe. Hulle sal teen alle goeie advies 
eerder die destruktiewe pad kies om te loop.    

Die koppige mens sal bloot uit beginsel goeie advies en onderrig verwerp. Hy verkies om eerder te 
rebelleer as om hom te onderwerp aan goeie leiding en advies. 

Daarteenoor word die gelowige tereggewys en stel die Heilige Gees hom in staat om van koers te 
verander en om te lewe volgens die Here se wil. ‘n Mens se reaksie op God se voorskrifte maak 
baie meer van jou aard en karakter bekend as wat jy graag sou wil erken.   

Ons kan nie met God speel nie. Hy wat elke koppige gedagte van jou ken, van elke koppige hande-
ling weet, Hy weet dat jy nooit jouself kan onderwerp aan Sy leiding nie. Daarom het Hy sy Heilige 
Gees aan ons gegee om ons te vertroos en te vermaan. Mag jy deur die Heilige Gees in staat ge-
stel word om bewus te word van jou eie sondige koppige geaardheid en mag jy in oorgawe groei in 
gehoorsaamheid aan die Here se wil.                                                                   Ds Paul    
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Kerk se bankbesonderhede: 
Rek Naam: Gereformeerde Kerk   
     Centurion 
Bank: ABSA Lyttelton 
Takkode: 632005 
Rek no: 600 340 409 

Inbetalings vir die Diakonie: 
Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk  
    Centurion 
Bank: ABSA Lyttelton 
Takkode: 632005 
Rek no: 600 280 589 

Inbetalings vir die Susters: 
Rek Naam: Gereformeerde Kerk 
    Centurion Susters 
Bank: ABSA Lyttelton 
Takkode: 632005 
Rek no: 600 340 417 

ALGEMENE  INLIGTING 
EREDIENSTYE 

Afrikaanse Oggenddiens: 9:00  
Engelse Diens: 11:00 

Sothodiens: 12:30 
Afrikaanse Aanddiens: 18:00 

DIENSBEURTE: Ouderlinge: Werni Grünenfelder   Alethea: Jan Nel 

               Diaken: Jacques Tredoux  

NUWE  INTREKKERS: Nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. 

KLEINGROEPKOMMISSIE: Riaan van Schalkwyk   Riaanvs.home@gmail.com     072 436 4763  

KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.gkcenturion.co.za  

VIDEO UITSENDINGS Volg skakel op gemeente se webblad (gkcenturion.co.za) 

EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516 (direk of opname) 

LUISTER NA EREDIENSTE OP SLIMFOON: TOEP: Kerkdienst Gemist  

BIBLOS BYBELVERSPREIDINGSPROJEK: Esmé 0833816428/esmel.prins @gmail.com vir navrae 

KATKISASIE:     Vandag:    Les 21, Ps 42:1 

  Volgende week:  Les 22, Sb 16-1:1 

KLEUTERKATKISASIE (2-5jr): Ouers neem asb u kleuters ná Skriflesing na die kleuterklas (kamer 5).  

Kantoorure: Ma-Do 08:00  -  13:00 

Telefoon: 012 664 2614        Basdenlaan 226 

Faks:       012 664 0004       Lyttelton  

Epos: Kerkkantoor—kerkkantoor@gkcenturion.co.za   0140 

Ds Maarten van Helden: 072 143 1855  
Ds Gerrit Kruger: 082 964 5595 

 Ds Paul van den Berg: 084 263 2055 

Maandelikse bydraes dmv EFT  
Verwysing: Voorletters (almal) en Van sowel as Wyk nr 

5  

 

    BELYDENDE LIDMATE 
 

DOOPLIDMATE 

VERJAARSDAE  

  “...U sorg vir my.” Ps 16:5 
 

TEESKINKBEURTE 

Instruksies vir die regsit voor die 
diens, skink en opruim na die ere-

diens is in die kombuis opgeplak.  

6 Okt 

B10 Anita Snyman 

B11 Karin Verreynne 

B12 Cora Badenhorst 

B13 Mieke van der Smit 

13 Okt 

B14 Karin Venter 

B15 Marieke Zeevaart 

B16 Lourette van den Berg 

B17 Nicoline Jonker 

6 Okt 
Zinette Cronje C05 27763079223 

Casper Kruger C04 27825789386 

7 Okt 

Helena de Beer A07 27826346625 

Rassie Erasmus C04 27825749804 

Rika Kruger B06 27768347774 

8 Okt Fransa v Niekerk C15 27788533986 

9 Okt 
Liesbeth Oosthuizen C04 27713199843 

Manie v Antwerpen A08 27836556822 

11 Okt 
Willem Prinsloo C15 27829008495 

Tanya van der Bijl C04 27732144780 

12 Okt 
Magda Erwee C01 27824678376 

Helene Kruger A10 27718777915 

8 Okt Corne Nel B18 27824176286 

9 Okt Jana Venter C13 27833021062 

11 Okt Jaco Steenekamp C15 27783274756 

Hesti vd Walt B03 27836259778 

12 Okt Lana van Zyl B03 27825795853 
Senior Aksie 

Dit is weer tyd om ons Bybelkennis te toets. 

Ons kom weer Maandag, 7 Oktober 2019 
om 10:00 in die saal bymekaar om te sien 
hoe ons sal vaar teen die vrae wat ds Maar-

ten vir ons opgestel het. 

Die span-spel bied elke jaar baie uitdagings 
en strawwe kompetisie tussen die spanne. 

Die spanne van 4 word lukraak saamgestel. 

Kom geniet die vasvra en heerlike kuier 

daarna.               Albie Venter 083 631 6638 

Afrikaners is (nog) plesierig -    
geselligheid vir die 65-plussers 

Kom kuier gerus die 19e Oktober saam met 
Sarie Marais en Tant Alie. Wie weet, miskien 
loop jy selfs vir oom Kalie of die Stellen-
boschse Boys daar raak! Bring jou eie Sui-

kerbossie saam as jy wil. 

Kom kry asb jou uitnodiging by die sustersta-

fel onder die boom. 

Maak ook seker dat jou plek bespreek is by 
die Kerkkantoor teen 12 Oktober. Toegang 
is gratis (en almal wat vir Klaradyn onthou, 

mag by ons aansluit ;-) 

Sien julle daar!                   Die Susters 

Geestelike Opbou 

20 Oktober na afloop van die aanddiens 

Kom luister na Fiona Botha wat gaan praat oor 

Mensehandel/Human trafficking. 

Het u geweet dat daar vandag meer slawe in 
die wêreld is as toe Amerika slawerny beeïndig 

het? 

Hierdie is ‘n probleem wat al ons mense raak 

en elke dag vererger. 

Moet dit nie misloop nie!! 

mailto:esmel.prins@gmail.com


4  

 

—–——- 

El Shalem 
Die volgende behoeftelys is ontvang van 

El Shalem: 

4 x Los matte 500 x 700cm; lamineerder - 

A3 & A4; laserdrukker – kleur; blaser vir 

tuin; DVD speler; handdoeke; musiekin-

strumente vir kinders (klokkies ens); 2 x 

groot potte (5L); 4 x moppe; guillotine vir 

die sny van papier; baniere x 2 - spesifika-

sies op versoek; Cum geskenkbewys vir 

die aankoop van CD's/DVD's; gereedskap 

om met leer te werk; opritte vir rolstoele; 

boekrakke; watergieters. 

Navrae Pierre Struwig 082 688 7495  

—–——- 

 

Uitnodiging na konsert 
Vanaand na afloop van die aanddiens 

Viool, tjello met klavierbegeleiding deur  

Zeevaart gesin. 

Blokfluit 

Orrel 

Almal welkom! 

Centurion Florist skenk weekliks die helfte               
van die kerk se ruiker. Bestel ruikers vir enige        
geleentheid plaaslik & oorsee.(664-0685)                                 

centurionflorist@discovery mail.co.za.  

Damestee 12 Okt, 9:00-12:30, te Gk Centurion. 
Ten bate van Annabel Projek. Minderbevoorregte 
tiener dogters (Elandspoort). R150,00pp. Ligte 
verversings ingesluit. Kom ondersteun ons asb! 

Petro 0729888640/Forika - 0826980032 

Bouplanne—Skakel Tertius Horak by 082 925 
6015 vir enige argitekswerk wat u benodig. Nuwe 
geboue, aanbouings en gebouplanne insluitend 

Stadsraad goedkeurings.  

Naaldwerk—Herstel en verstelwerk aan klere, 
some, vervanging van ritse, asook skoolklere en 
vaswerk van kentekens (balkies). Magda Erwee     

082 467 8376. 

 

Nuwe Intrekkers 
Daar word Woensdagaand,  

9 Okt om 19:00  

‘n verwelkomingsfunksie gehou vir alle nuwe 

intrekkers in die gemeente.   

Alle nuwe lidmate van die afgelope drie 
maande is welkom om die funksie by te woon.  

Pierre Struwig—082 688 7495 

 

ELJADA HUIS 

Ons het nou die laaste kwartaal bereik en die 
Eljada Huis se koskaste is leeg. Nie net moet 
ons probeer om hulle te help om in hulle daag-
likse behoeftes te voldoen nie, ons maak ook 

kos bymekaar vir die Desember vakansie.  

Uitnodiging vir hul opedag van 9 Nov 2019 

verskyn op kennisgewingbord.    

Ons benodig asseblief die volgende: 

Toiletpapier, sneesdoekies, tandepasta, sjam-
poe, seep, blikkies kos, pasta en langlewe 

melk, (daar is 'n borg vir rys en mieliemeel).  

Plaas asseblief u items in die trollie onder die 

olyfboom. 

Petra Swanepoel - 0829277324 
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KOLLEKTES  
Kollektes word nog steeds in banke/deure opgeneem vir diegene wat nie Zapper gebruik nie 

  Plaas asb u bydraekoevertjies in die konsistorie se kluis  

 

Ons gee om vir Mekaar  
“Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor...”  Ps 91:15  

 

 Frances Dreyer sterk aan na ŉ operasie (B9—654 5568). 

 Mossie Venter sterk aan in Unitas hospitaal na ŉ operasie (B7—083 564 2957). 

 Louis (snr) van Staden het ŉ oogoperasie ondergaan (A15—654 1851). 

 Lianka Hoffmann ondergaan Dinsdag ŉ prosedure (A2—084 553 1605). 

 Meelewing word betuig met die familie en vriende van wyle Frieda Duvenage.  Begrafnisreëlings – 

Donderdag, 10 Okt om 09:30 te Pretoria-Oos begraafplaas en troosdiens is 10:30 vanuit ons kerk. 

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra  

Geluk 
 Hugo en Salomé vd Berg met die doop van Emma, vanoggend. 

 Ughu en Stiaan Grünenfelder met hul prestasies tydens die SA stoeikampioenskappe. 

 

Bevestiging en losmaking van Ouderlinge en Diakens geskied Sondag, 13 Okt tydens die aanddiens. 
 

BEROEPE AANVAAR 
Ds LJE Venter (Lourens) van Kimberley na Centurion.  

Alethea Ministry 11:00  

Worship Service  
Like us on facebook: https://www.facebook.com/aletheaministry/ 

Vandag: Tydens erediens: Barmhartigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende week: Tydens erediens: Barmhartigheid 

By die deure: Kerkkas 
 
 
 
 
 
 
 
 

By die deure: Emeritaatsversorging 

mailto:centurionflorist@discoverymail.co.za

