
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                      18 Oktober 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  

Versoen met God 
Fanie van der Schyff 

In die konteks van ons land het die woord versoening ’n polities  
gelaaide woord geword. Almal streef na ’n reënboognasie ...  
Versoening het egter ’n oneindig dieper dimensie as bloot net  
dat mense in vrede met mekaar saamleef. Ons is met God  
versoen, teen ’n baie duur prys. 
 

Aanddiens (Ruildiens met Rietvallei) 
 

Jesus se hart vir verlore mense 
Gerhard van Rhyn 

 

Residentia-Sunnyside  

Stam van Aser is meer geseënd as die 

ander 
Ds Fanus Heystek 

Ons kyk na die volgende: 
 1)   profesie van Jakob;  
2)    waarom Aser meer geseënd is;  
3)    Hoe God Aser oor duisende jare vashou. Wat ’n troos vir 
        ons! 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
2 Korintiërs 5:11-21 
Sang: 
Lb 255:1 
Ps 46a:1 
Ps 46b:3 
Sk 12-3:1, 2 
Lb 334:1, 2, 4 
Sk 5-4:1-6 
Sk 13-3 

Duxbury: 18:30 

Gerhard van Rhyn 
Skriflesing: 
Markus 5:1-20 
Sang:  
Ps 91a:1, 8   
Sk 3-3:1, 2, 3  
Sk  15-1:1, 2, 3, 4  

Residentia-
Sunnyside 

Araratsaal 09:30 
Ds Fanus Heystek 
Skriflesing: 
Deut 33 en Josua 19 
(teks: Deut 33:24a) 
Voorsang: Ps 90, Sk 5-
3, Lb 475 en 582 
Onder die diens: Ps 33, 
Lb  577, Sk 2-4 
 

 

 

 

 

SONDAG 18 Oktober 2015 
BEROEPE AANVAAR 

 Proponent IH (Zak) 
Scholtz na Bloempark. 
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Die musikus 
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Gelukwense 
In God stel ek my vertroue. Daarom sal ek nie bang 
wees nie!  Wat kan ’n gewone mens aan my doen 

        (Psalm 56:12). 
 
 

18/10 Hannes de Jager 073 085 6218 

18/10 Bernard Hellberg 083 346 9574 

18/10 Nina v.d. Walt 083 448 0938 

18/10 Marius van Dyk 083 326 5536 

19/10 Sune Kusche 082 493 8995 

20/10 Marinus Venter 082 554 9560 

21/10 Fleur le Roux 082 821 5867 

22/10 Hugo Breed 079 697 1922 

22/10 Tinus Ferreira 071 876 9542 

22/10 Elmarie v.d. Schyff 084 245 3935 

22/10 Nellie van Dyk 083 326 5536 

23/10 Frieda Pretorius 012 361 3830 

23/10 Jakomien van Staden 072 398 4895 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Naasteliefde 
Die Diensgroep vir Siekes van Brooklyn-
gemeente wil graag oud en jonk, met enige 
ongesteldheid of siekte, pyn of ongeluk 
bystaan met ’n besoek aan huis of hospitaal, 
telefoonoproep of sms. Ons dra graag ons siek 
mense op aan die Here en ons gemeente. Stel  
ons in kennis stel sodat ons ons onderneming  
gestand kan doen. Kontak Bets Engelmohr by 
082 320 9133, Anita Cilliers by 082 928 0767 
of Elzabe Barnard by 072 546 4612. Kontak 
gerus een van die predikante vir meer 
sensitiewe persoonlike sake. 
 

Meelewing 
Martin Prinsloo is van ’n hospitaal direk in 
Karmel opgeneem. Hy sterk mooi aan - baie 
welkom aan hom. 
 

Bedanking 
Liewe Brooklyners - Baie dankie aan almal 
wat my besoek het of op watter wyse ook 
kontak gemaak het met my 80ste 
verjaarsdag. Die eerste verjaarsdag sonder 
Mechiel was soos ’n berg voor my, maar 
julle het bygedra daartoe om dit tog ’n 
vreugdedag te maak. Ons kontak van 1979 
af was altyd vir ons - en is nou vir my – ’n 
onderskraging. Ek dank die Here daarvoor.  
Leona Venter 
 

Agapé-fondsinsameling 
Agapé is besig met die laaste 
fondsinsameling van vanjaar. Ons verkoop 
servette en geskenksakkies met Afrikaanse 
woorde op.  Die servette kos R20 per pakkie 
van 25 en die geskenksakkies kos R10 per 
pakkie waarin 10 sakkies is. Ondersteun ons 
gerus en moenie hierdie lekker winskopie 
misloop nie. Te koop by Agapé-lede. 
 

Voorbidding:  Mianmar 
Bid vir 30 gelowiges in die Bagan-staat wat deur 
hul bure vervolg word.  In die verlede het hul 
Boeddhistiese bure hul huise met klippe bestook 
terwyl hulle byeengekom het.  Bid dat hierdie 
gelowiges sal volhard in die geloof en dat hulle 
met wysheid sal reageer op hul bure se aanslae. 
 

Maandag: 
18:00  Klassis Oostelike 
Pretoria 

Dinsdag: 
08:30  Predikante -
toerusting 

Woensdag: 
18:30 Hodos-bediening 

Sestigplussers 
Kom luister na ’n praatjie deur Marinus Wiechers 
oor "Hoe sien en behandel die Regering en die  
ANC die skeiding van magte in Suid-Afrika?"  Die  
byeenkoms vind plaas op Donderdag 22 Oktober  
om 10:00 in die moederskamer.  Sien julle daar!  
Niek 
 

ELJADAHUIS 
Baie dankie aan al die bydraes (kos en 
kontant) wat so gereeld inkom vir Eljadahuis.  
Dit help regtig om die leë koskaste daar te 
vul.  Eljadahuis het ook al agtergekom hulle 
kan maandeliks staatmaak op Brooklyn-
gemeente om ’n groot vrag kos te gee. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 WEEKTEMA 

Hoe lyk versoening vandag? 

TEKS: 2 KorintiËrs 5:11-21 

 

  

 

 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   
2 Korintiërs 5:11-21 

 
 WAT IN DIE GEDEELTE STAAN VIR JOU UIT? Dit kan gedagtes, woorde of ’n 
vers wees wat vir jou uitstaan. Deel dit met mekaar, maar moenie dit te veel 

bespreek nie. Luister na mekaar. 

 

NADAT JULLE DIE GEDEELTE                                                                                                                    
KLAAR GELEES EN BESPREEK 
HET, WAT KAN JULLE PRAKTIES 
GAAN DOEN?  

Vra mekaar twee vrae: 
1. Wat is die moontlike toepassing van die teks? 

Hoe help die teks in die algemeen mense om 
Jesus te volg, God te eer, mekaar te dien en 
om ander mense dissipels van Jesus te 
maak? 

2. Wat wil God hê ek moet hierdie week gaan 
doen? Maak dit persoonlik deur te begin met 
“Ek dink God wil hê ek moet ...” Hoe help 
hierdie teks jou persoonlik om God te eer, 
ander te dien en om ander mense dissipels 
van Jesus te maak? 

 

BID AS GESIN OF GROEP  
SAAM VIR DIE VOLGENDE: 
 Bid vir spesifieke behoeftes binne  

die groep of gesin. Vra mekaar oor 
gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor  
hoe om spesifieke situasies te hanteer. 

 Bid vir gemeentelede en vir jou familie. Vra dat 
God verheerlik sal word deurdat ons mekaar 
dien en getrou sal wees in ons volg van Jesus. 

 Bid vir mense in die gemeenskap en oor 
 die wêreld. Bid vir mense by die werk, 
 skool, universiteit, ens. Bid dat God se 
 liefde en genade vir hulle duidelik sal word 
 deurdat ons dit getrou aan hulle sal uitleef. 
 Bid dat God ons oë sal oopmaak om hulle te 
 sien soos Hy hulle sien en dat ons hulle 
 so lief sal hê soos wat Hy hulle lief het. 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN  GESINNE 

PROBEER MEKAAR DIE GELEENTHEID GEE OM SAAM TE BID.  

GEE AAN ELKEEN DIE KANS OM VIR NET EEN VAN DIE BOGENOEMDES TE BID. 

 
Fokus 
op 
Christ
us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 WATTER VRAE KOM VIR JOU NA VORE UIT DIE TEKS? 
Vrae wat begin met wie, wat, waar, wanneer, hoekom, ens. is goed om te vra. Probeer om vrae met 
’n ja- of nee-antwoord te vermy. 
 

 

 

Die Deputate Ekumenisiteit (Buitelands) met fokus op 

sendingsamewerking in Afrika  
Tema: Afrika vir Christus! 
Datum: Saterdag, 24 Oktober 2015 
Tyd: 07:30 (Registrasie)  
Plek: GK Centurion, Basdenlaan 226, Lyttelton. GPS:  S25.50.1  O28.11.32 
Program: Sien kennisgewingbord by die Kerkkantoor 
RSVP: Vrydag 16 Oktober by: anelvanderwalt1@gmail.com 

 

mailto:anelvanderwalt1@gmail.com


  GOD DIE MUSIKUS 
Om oor God te praat, te sing, te dink en te peins 
gebeur in wese bykans altyd metafories – dus, in 
beeld en vergelyking.  Want Hy is onbegryplik 
(Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 1);  sy 
oordele ondeurgrondelik, sy weë onnaspeurlik 
(Romeine 11:33-36). Ons kan God in sy 
onbegryplike wese nie formuleer of definieer nie. 
 

Tog ken ons Hom en hoor ons Hom!  Want Hy praat 
in die magtige skepping en deur sy Woord-
openbaring (Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 
2).  Hy bedien Homself van mensetaal, die 
leefwêreld van die skepping, met gebruikmaking 
van metafore, om Homself te openbaar en die vir 
ons onsêbare (onbegryplike) tog te sê. Dink aan al 
die Bybelmetafore:  Die Here is herder (Jesaja 
40:11;  Psalm 23 en 80), Vader (in die Ou en Nuwe 
Testament), ewige Lig, rots, rotsburg, toevlug 
(Psalm 42), Beskermer, skaduwee aan jou 
regterhand (Psalm 121) en kyk watter nuwe 
wêrelde van verstaan die metaforiese taal oopskiet. 
 

Metafories kan ons dan van God as digter praat 
(kyk die gedig God die digter uit Driepas, Tafelberg: 
1989 deur TT Cloete), van God die Musikus en van 
Godsmusiek: 
 

Hy is die komponis (uit Hom); 
Hy lei die stempartye (deurHom); 
sy eer is die doel daarvan - Hy sing in alles en deur 
alles tot Homself (tot Hom). 
 

God het alles in sy skepping geïntoneer om ’n 
simfonie te wees tot sy verheerliking. Johannes 
Calvyn, die kerkhervormer uit die 16de eeu, wat ek 
die Geneefse musiekleier wil noem, druk dit só uit: 
Die hele skepping is daar om net een rede: 
om die Skepper se heerlikheid te beaam (be-amen); 
om die teater te wees waarin die lofklinkende 
glorie van God voorgestel en besing word. 
 

Alles in die hemel sing saam met alles op aarde, ja, 
al die dinge en die diere, die mossies en die miere 
en die mense sing saam met die maan en die 
melkweë om God die Musikus te verheerlik. Dit is 
die korale van die kreature. 
 

Dit is die Godsmusiek wat die almagtige Skepper 
van hemel en aarde gekomponeer het;  in alles het 
Hy wetmatigheid geplaas.  En in die metafoor van 
God die Musikus: dit is die goddelike ritme en 
metrum (die wesenlike van alle woordkuns en 
toonkuns) van die groot heelal. 
 

Elke stemparty sing dit in eie styl en klank, maar tog 
in harmonie, saam met die res uit:  Loof God, prys  

die Here! Ons kan dit so voorstel:  God het sy 
skepping soos ’n magtige pyporrel saamgestel en 
elke pyp laat sy unieke geluid hoor. 
 

God die Musikus skep dus die klankkleur, die 
timbre, wat deur alles wat in die skepping bestaan, 
saamgestel word.  Ongelyke of uiteenlopende 
dinge verenig – elk met sy eie klankkleur – in die 
Godsmusiek, meng harmonies (elke voëltjie sing 
soos hy gebek is), maar is nooit uit pas met die 
simfonie nie: 
van die ysblokke rondom Saturnus se klanke wat in 
die buitenste ruimtes soos ’n klokkespel beier (in 
1981 het ’n satelliet dit opgevang en na die aarde 
teruggesein – vir eeue der eeue is dit nooit gehoor 
nie, maar: “… daarbuite juig, gehoor en ongehoor, 
//sy kreatuur– ’n ganse skeppingskoor! (Psalm 145-
1:6 – beryming);  
van God se stem wat volgens Psalm 29-1:2 “rol en 
ratel” deur die lug as die onweerstorme woed en 
van die  gerammel van die veraf basklanke van “… 
die donderstemme, swaargedug” wat in die “hoë 
lug Gods mag oor al die volke verkondig” (waarin 
die musikale digter Dawid sy volk in Psalm 68-1:15b 
voorsing) tot die tjirpfyn vibrato’s (trillende 
klankgolfies) van piepklein voëltjies is simfoniese 
klanke van die Godsmusiek! 
 

Maar wat het die mens van die Godsmusiek 
gemaak? 
 

Ons weet wat het losgebreek toe die mens met 
God gebreek het in die sondeval. In plaas van 
simfonie en saamklank, het wanklanke en 
dissonante na alle kante uitgekring. 
 

Die magtige orrel wat God so toonhelder 
geïntoneer het met die skepping het vals geword - 
wanklanke en wrangklanke. Die halleluja van die 
Godsmusiek wat kragtig deur alles in die skepping 
pols, is deur die mens se val in ’n treurlied 
verander, ’n dodemars wat die totale chaos en 
vernietiging se naderende voetstappe uitmars, dit 
uittel: vernietiging kom. Die koorleier wat op die 
wysie van “moenie verwoes nie” moes voorsing, 
het ’n verwoester geword wat sing op die wysie van 
“die aarde en die volheid daarvan behoort aan my 
en ek sal dit vir myself uitbuit tot in die verste 
hoek”. 
 

So wêreldomvattend is die uitwerking van die val 
dat die skepping sug (kyk Romeine 8:18-23;   SB 9-
6:2, 3). 

Vervolg op volgende bladsy 

JP Bingle Augustus AD 2015 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Maar dan die wonder van die herskepping! God se 
oormaak en nuutmaak! 
 

Jesus Christus, Middelaar, is ook 
Herskeppingsmiddelaar. En Hy het gesing in sy 
herskeppingswerk! 
’n Teoloog-digter (Totius) sug ’n keer: 
Die Nagtegaal van God sing lofliedere in die nag op 
die droë doringtak van hierdie wêreld.  – Hoe wens 
ek ek kon Hom net eenkeer hoor sing! 
 

Sy dissipels (twaalf minus een) het Hom wel hoor 
sing by die instelling van die heilige nagmaal.  Die 
laaste woorde van die laaste hallel-lied weerklink in 
die bovertrek: “U is my God en ek loof U!  My God, 
ek wil U verheerlik. Loof die HERE, want Hy is goed, 
ja, vir ewig duur sy troue liefde” (Psalm 118:28-29 – 
Direkte Vertaling 2014). 
 

En – aangrypend ironies! – vir Hom die nag van 
Godverlatenheid: “Nadat hulle die lofsang gesing 
het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe” (Matteus 
26:30). 
 

Sy dissipels kon weer die herstelde lied saam met 
Hom aanhef. 
 

Die heelalkoor, bestaande uit die hemelkoor en die 
aardekoor, word weer gelei deur ’n kerkkoor (die 
dissipels is die Nuwe-Testamentiese kerk-in-kiem).  
God se komposisie van heelalmusiek kan weer 
suiwer gehoor en verstaan word. 
 

Die evangeliewoord van herskepping en herstel van 
die loflied tot eer van God gaan van dié nag af 
verder weer suiwer opklink.  Dié genade kom as die 
bladmusiek vir sy volk om die heelalkoor weer 
terug te lei na God Almagtig! Die orrel speel weer 
omdat die evangelie van Jesus Christus die 
stempartye opnuut toonhelder intoneer en instem! 
Ons het die Woord, sodat ons lewe weer erediens, 
hallelujadiens, word! 
En in dié erediens met die bladmusiek van die 
genadewoord, die evangelie van Jesus Christus, is 
niemand minder nie as die Heilige Gees die 
Dirigent! 
Ons is nou in oefentyd om die lied wat ons 
onophoudelik voor die troon van God sal sing.  Dit 
klink op in ons gemeentesang, maar ook in ’n 
opregte lewenstyl en arbeidsetiek, ja, uit die smid 
se aambeeld wat akkuraat geklop word, uit die 
timmerman se timmerslae, jou vingers op die 
sleutelbord van jou rekenaar wat klawers word wat 
klink en klank – dit word as ’t ware klinkende  
 

korale, musiek wat instem op die ewige lied.  
 

Die lied sal nooit weer verstil nie.  Ons is nie op pad 
na die ewige preek in die hemel nie – ons is op pad 
na die ewige lied (woorde van ’n Nederlandse 
teoloog). So word dit dan vir altyd erediens, die 
onoderbroke korale van die kreature! 
 

Hoor God se komposisie van heilige musiek;  lees 
die bladmusiek van die blye evangelie wat Jesus 
met sy bloed kom vorm het; leef onder die 
instruksie van die Dirigent, die Heilige Gees, en sing 
voor in die koor!  Sing God die Musikus se musiek in 
die timbre eie aan jou, sing weer voor, nootvas en 
nootvars! 
Summa cum laude Deo! 
 

Jeugkongres 
Uit die onlangse persverklaring (8 Junie 2015)  
van ’n interkerklike studie oor die profiel en 
persepsies van die aktiewe kerklike jeug van 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
(GKSA), die Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika en die NG Kerk tussen die ouderdom 
van 16 en 35 het dit  weer duidelik geword 
watter onmisbare rol in-diepte en gefokusde 
jeugbediening speel  in die bediening van die 
jongmense van ons  kerke. In die lig hiervan 
bied die Fakulteit  Teologie aan die Noordwes-
Universiteit (Potchefstroom-kampus) in 
samewerking met die Deputate Jeugsorg van 
die GKSA graag op 27 tot 28 Oktober 2015 ’n 
Jeugkongres aan. 

Datum & tyd: 27 Oktober 08:00 – 28 
Oktober 14:00  Plek: Kamer 204, 
Fakulteit Teologie, NWU, Potchefstroom 
Koste: R200 per persoon Die afsnydatum 
vir inskrywings is Maandag 19 Oktober.  
Elektroniese oorbetalings:  
Bank: ABSA  Takkode: 632005  
Rekeningnaam: NWU Sundries Account  
Tjekrekeningnommer: 670 642 313  
 

Ter approbasie 
As diakens: Coenraad Steyn en Kobus van der 
Westhuizen. 

 
 



  Koninkryk van God in Perspektief 
Hugo van der Walt 
Artikel: Maroela Media 
Na Sy doop en versoeking in die woestyn, begin Jesus Sy  
bediening met die woorde - ‘Bekeer julle want die koninkryk  
van God het naby gekom’. (Matt. 4:17). ‘n Sleutelteks is  
opgeteken in Matt. 6:33 – ‘Maar soek eers die koninkryk  
van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle  
bygevoeg word.’  
Regdeur die evangelies verduidelik Jesus die koninkryk deur  
leringe, praktiese toepassing en gelykenisse. Dit is dan ook  
die konteks waarbinne Hy die dissipels uitstuur (Lukas 9:2).  
Net voor Sy hemelvaart gaan Hy voort met onderrig  
aangaande die koninkryk van God (Handelinge 1:3).  
Jesus verwys in die evangelies op 69 geleenthede na die 
koninkryk en slegs by twee geleenthede na ‘kerk’. Die term 
wat Hy gebruik vir kerk is ekklesia wat verwys na plek van  
samekoms, ‘n politieke en nie ‘n godsdienstige term nie. Die  
verband tussen die koninkryk en die kerk stel Hy dan ook  
baie duidelik in Matt. 16:18-19. Die kerk het dus ‘n duidelike  
plek en rol, maar nie afsydig en losstaande van die  
koninkryk van God nie. Die kerk is die plek van samekoms,  
ondersteuning, toeligting en toerusting aangaande die  
koninkryk van God.  
As Christene is ons totaal  oningelig aangaande die  
koninkryk van God, veral in terme van sosio-ekonomiese  
toepassing. In ons praktyk het ons vasgeval in kerkstruktuur  
en ons eie persoonlike verantwoordelikheid aan die kerk  
geabdikeer. Die huidige verwarring in die NG Kerk in terme  
van mense met ‘n homoseksuele leefstyl, is ‘n tipiese  
voorbeeld. Persone wat in sonde direk teenstrydig met die  
Woord van God leef, word deur die ‘kerk’ verskoon en  
vrygespreek. Die Bybelse Koninkryksbeginsels in die  
verband word nie as relevant in ons moderne tyd geag nie.    
 
Die kerke sukkel om relevant te wees en die ooglopende  
oplossing is in belyning met die koninkryk van God en nie  
om kerk beter te maak nie. Erns moet ook gemaak word  
met Jesus se opdragte in onder andere Matt. 25:34-36 en  
28:19. Navorsing toon voorts aan dat 90% van Christene  
nooit opgelei is om Bybelse geloof prakties in hul  
werksplekke toe te pas nie – waar hulle 60-70% van hul tyd  
spandeer. 
Die duisende individuele kerke word toenemend geslote  
verenigings wat hulself verskans in hul geboue, terwyl die  
heerser van hierdie wȇreld aldus doen net wat hy wil 
(Johannnes 12:31, 1 Johannes 5:19, Openbaring 17:5-6).  
Dit is tyd vir die kerk van Jesus Christus om as Sy Liggaam en  
Bruid dienooreenkomstig te begin opstaan en funksioneer,  
in belyning met die koninkryk van God. Aan die kerk het  
Jesus die sleutels van die koninkryk toevertrou. Nȇrens  
word ons geleer om te bid ‘laat U kerk kom nie.’  Of mis ek  
iets? 
 

 Die Kerkregering in die 
Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika. 

1. Vertrekpunt 
Die vertrekpunt en basis vir die  
kerkregering is die Bybel, as die primêre  
Bron (“grondwetlike” reg of normerende  
norm). Hoe ons die Bybel moet verstaan,  
word in die Belydenis uitgespreek (bv. Die  
Nederlandse Geloofsbelydenis, artikels 30- 
32). Vir die praktiese uitlewing hiervan het  
ons die Kerkorde (bekend as die  
bedienende reg of bedienende norm). 
Die Kerkorde, vasgestel by die Sinode van  
Dordtrecht (1618-1619) en gewysig by  
verskillende Sinodes van die GKSA, lei ons  
om die reg van God en die regering van die  
Here Jesus in en aan kerke te bedien. 
2. Kerkregering 
In die wêreld bestaan verskillende  
kerkregeringstelsels: 
Die Roomse kerkregering: die kern hiervan  
is dat die Pous die hoof van die kerk is en  
naas die Bybel die finale gesag het. Waar  
die amp (priester) teenwoordig is, daar is  
die kerk. 
Die Lutherse kerkregering: in sy wese  
word geglo dat die kerk onsigbaar is, maar  
daar waar gelowiges saamkom, oefen die  
plaaslike owerheid die gesag oor die kerk  
uit. 
Die independentistiese kerkregering:  
hierdie stelsel oorbeklemtoon die  
selfstandigheid van die plaaslike kerk so,  
dat elke gemeente self oor sy doen en late  
besluit en niemand anders in ag hoef te  
neem nie. 
Die kollegialistiese kerkregering: die  
plaaslike kerke is eintlik takke van die  
hoofkerk, omdat die kerk tot stand gekom  
het deur die vrywillige keuse van mense.  
Hulle kom saam in gemeentes en almal  
saam (opgetel) vorm dan die kerk. Hulle  
sou kon praat van “die kerkverband” asof  
die groter struktuur die kerk is. 
Die presbeteriale kerkregering: die  
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika volg  
hierdie vorm van kerkregering omdat dit  
op sekere Skrifpilare gebou is. 
LEES IN DIE VOLGENDE UITGAWE VAN  
HART & HAND  VERDER. BRON: GKSA WEBTUISTE 

 
 



 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 FEBA-nuusbrief:  

"VERLATE" IN KAZAKSTAN  
Pastoor Nurlan 
Hierdie woord is ’n raak beskrywing van Saule se lewe. Haar 
ouers het haar al by geboorte verwerp en weggegee. 
Ongelukkig het sy in die hande van liefdelose en wrede 
voogde  beland. Saule se biologiese ma het mettertyd skuldig 
gevoel omdat sy haar dogter verlaat het en verplig gevoel om 
na Saule te gaan soek.  Groot was haar skok toe sy die huis 
waar haar kind was, vind en ontdek dat Saule aan haar 
bed vasgebind was, uitgeteer en op die randjie van die dood. 
Dit het Saule ’n maand in die hospitaal geneem om te herstel. 
Hier volg haar vertelling:  
 
“Toe ek was twintig jaar oud was, is ek ontvoer en gedwing om 
met ’n vreemde man te trou. My man het my mishandel, en 
ek wou dikwels my lewe neem. Hy het baie gedrink en het my 
as sekswerker vir ’n bottel vodka verkoop! Ek het dikwels 
gewonder hoekom God nie my hartseer raaksien nie. In my 
kultuur is dit verkeerd om te skei, maar dit het so ondraaglik 
geword dat ek my kinders geneem en hom verlaat het. Ons 
het, met absoluut niks, na ’n groot stad verhuis. Ek het by die  
plaaslike markie ’n werk gekry as saadverkoper. 
Eendag het ’n vrou wat langs my gewerk het, my van God  
vertel. Sy het my aan pastoor Nurlan voorgestel, wat my nog 
meer van God vertel het. Nurlan het vir my ’n Kazakbybel 
gegee, en nadat ek dit begin lees het, het alles vir my begin sin 
maak. Ek het begin om die wese van sonde en my eie vervalle 
toestand te verstaan. Dit het daartoe gelei dat ek voor die 
lewende God tot bekering gekom en begin kerk bywoon het. 
Ek sal nooit vergeet wat op die muur van die Kerk geskryf was 
nie: ‘God is liefde.’ Daardie woorde het my ten diepste geroer. 
Nurlan het opgemerk hoe emosioneel ek was en beklemtoon 
dat Jesus ook vir mý aan die kruis gesterf het. Herhaaldelik het 
hy gesê: ‘Jesus het vir jou gesterf Saule, sodat jy kan lewe!’ 
Van daardie dag af is Jesus my ware Verlosser en Heer. 
Hier is nog baie vroue wat soos ek mishandel word.  Sóveel 
meisies is sielsongelukkig. Ek voel dis noodsaaklik dat elkeen 
van hulle vertel moet word dat God hulle liefhet. Ek wil hulle 
vertel dat God elkeen se omstandighede verstaan.” 
 
Pastoor Nurlan 
Nurlan is een van FEBC se personeellede en sy programme bring die 
boodskap van hoop aan vroue soos Saule en aan die mense van Kirgisië en 
Kazakstan. Bid asseblief vir die Kazakse en Kirgisiese mense. 
(Artikel is aangepas uit oorspronklike getuienis beskikbaar 
by: https://www.febc.org/video-saules-story.) 
  
 

T T CLOETE 
’N TT CLOETE-VIERING 

IN DIE 
KERKGEBOU VAN DIE 

GEREF KERK 
WAPADRANT: 

 
UITNODIGING NA ’N 

INTERESSANTE, 
LEERSAME OGGEND 

 
Wanneer:   

Dinsdag 27 Oktober 
Tyd:  

09:00-10:00 (in die 
tydgleuf van die Senior 

Bybelstudiegroep) 
 

Kom deel ’n paar 
gedagtes met 

Annatjie Strydom oor 
die lewe en werk van TT  

Cloete. 
Bring u digbundels saam 

en laat die digkuns u 
inspireer. 

 

Hervormingsdiens 
Die jaarlikse gesamentlike  
Hervormingsdiens vind plaas  
op 1 November om 18:30 by  
Brooklyn-gemeente. 
 

Kerssangdiens 
Let asseblief daarop dat die  
Kerssangdiens skuif  van 25 
 Oktober na 22 November om  
16:00. 
 

Aflegging van 

geloofsbelydenis 
Dit vind plaas tydens die  
erediens op  
8 November 2015. 

 

http://febaradio.us11.list-manage1.com/track/click?u=ff42b256d68d9e3ea88a62308&id=8d1fb73fc0&e=02b8c58cb9


 
  

 

Versoening vandag 
Die woord versoening is in ons Suid-Afrikaanse konteks grootliks polities gelaai. Eenvoudig gestel: 
daar is die politieke strewe om mense, groepe, tale en kulture wat voor 1995 vervreemd (en ja, selfs 
in vyandskap) met mekaar geleef het in een reënboognasie te verenig en in vrede te laat saamleef ...  
Versoening het egter ’n oneindig dieper dimensie. Besef jy dat jy van ons Here God vervreemd was?  
Sonde het ons almal van Hom geskei en sonder Hom sou ons uiteinde die ewige dood gewees het. 
God het Hom egter van sy kant af weer met ons versoen:  

Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen 
het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie ... Aanvaar die versoening met God wat Hy 
bewerk het! (2 Korintiërs 5:19, 20). 
toereken nie ... Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! (2 Korintiërs 5:19, 20). 

 

 

 

Versoek 
Sal almal wat leë 
fotostaatpapier-
kartondose het wat nie 
gebruik word nie, dit 
asseblief by die 
kerkkantoor kom afgee.  
Dit is vir ’n instansie wat 
dit vir ’n projek wil 
gebruik. 

 

 
BLAPSE UIT KERK  
AANKONDIGINGS 
Alle vrouelidmate kom 
Woensdag die elfde in 
die biblioteeksaal 
bymekaar vir ‘n praatjie 
oor die hemel.Hoe jy 
daar kan kom?  
Vervoer is beskikbaar 
om 19hoo vanaf die 
bushalte oorkant die 
hotel. 
 
November die 
negentiende om tienuur. 
Oggenddiens:  
Ds. Bruwer – Die wêreld 
se grootste probleem 

 



 
 

 

 
  

 

 

 

 
KONINKRYK-KONFERENSIE 

4-5 November 2015 
Pretoria 

 ’n Sosio-ekonomiese perspektief op die koninkryk van God. 
 

“Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid” (Matteus 6:33). 
 
Die koninkryk van God is ’n huidige en ’n ewige werklikheid. Dit is in skrille kontras met die 
kortsigtigheid en selfsug wat ons lewens kenmerk. Liefde, geloof, waarheid, vrede, volheid, 
hoop en genade kom tot uiting in die toepassing van die beginsels van God se koninkryk. Die 
doel van die konferensie is om dit met praktiese voorbeelde toe te lig.  
Die volgende aspekte word behandel: 

 
 
 
 
 
 
’n Paneel sprekers gaan bogenoemde onderwerpe toelig met verdere toeligting deur 
paneelbesprekings. Die programinligting met die onderwerpe en sprekers is by die 
organiseerder beskikbaar: 
 

 

 

KONFERENSIEBESONDERHEDE 
Plek: Forever Hotel Centurion 
h/v Rabiestraat en Basdenlaan, 
Centurrion 
Koste: R1 600 vir twee-dae konferensie 
(Middagetes, versnaperings, tee en koffie ingesluit) 
 

KONTAKBESONDERHEDE 
Organiseerder 
Dia van Staden: 083 7261180 
dia@mweb.co.za 
AANLYNREGISTRASIE  
http://goo.gl/forms/aBnkjhfFlQ 

 menswees en leierskap; 

 persoonlike groei en ontwikkeling; 

 gesinslewe; 

 onderwys; 

 

 boerdery- en gemeenskapsgroei; 

 sake- en gemeenskapsontwikkeling; 

 uitbreiding en verteenwoordiging  
van die koninkryk van God; 

 
 die sosio-ekonomiese relevansie van die kerk.   

 

 FRANSE RADIOBEDIENING 
Ds Eric Kayayan 
Mooi ontvangs deur Amerikaanse kerke 
Ná twee goeie weke in Noord-Amerika (Ontario en Michigan) is ek terug in Frankryk. Die mooi ontvangs 
van kerke daar is altyd verblydend.  Sonder hul ondersteuning sou dit nie moontlik wees om die Franse 
Radiobediening aan die gang te hou nie. 
Sukses van webwerf 
My huidige prioriteit is om tegniese opleiding en begeleiding te kry vir die opname van podcasts en 
video’s wat op ons webwerf geplaas gaan word.  Die sukses hiervan is grootliks afhanklik van die tegniese 
opleiding.  Gepaste toerusting moet ook aangekoop word.  Ek is bevoorreg om die hulp van ’n 
professionele persoon in die omgewing te kan bekom.  Hy sal my direk by die huis kom oplei en gaan ook 
die nodige en gepaste toerusting vir ons doeleindes bestel.  Intussen het ons Facebook-blad ’n klomp 
nuwe aanhangers gekry (tans oor die 18 000 “likes”). 
Radio-uitsending aan Rooms-Katolieke luisteraars 
Die groot uitdaging van dié week wat kom is ’n regstreekse radio-uitsending oor Johannes Calvyn op 19 
Oktober om 18:00 by ’n bekende konserwatiewe Rooms-Katolieke FM-radio in Parys (Radio Courtoisie), 
wat my as spreker uitgenooi het.  Die program gaan ’n uur en ’n half duur. ’n Medespreker wat ek goed 
ken en wat baie bekwaam is, is ook uitgenooi.  Hierdie uitsending is ’n spesiale geleentheid om die 
korrekte feite oor die Reformasie aan ’n grotendeels Rooms-Katolieke publiek  mee te deel en die hart 
van die Gereformeerde geloof bekend te stel aan mense wat tradisioneel redelik anti-Protestant is.   
Bid asseblief dat hierdie program die oë van luisteraars sal oopmaak oor wat die Skrif waarlik leer oor 
God Drie-enig en ons verlossing in Christus deur genade alleen. 
 

 

mailto:dia@mweb.co.za
http://goo.gl/forms/aBnkjhfFlQ


  

 

Jun-15 Jul-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  279,462 303,522 

 Uitgawes  280,886 243,421 
Surplus/Tekort 

Werklik -1,424 60,101 

 

 

Aug-15 Sept-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  290 392 227833 

 Uitgawes  342 047 278942 
Surplus/Tekort 

Werklik -51655 -51109 

 

 

AUGUSTUS- 

DANKOFFER 

"Die Augustus-Dankoffer  

is jare gelede ingestel 

 om'n besondere en  

bewuste geleentheid  

te skep vir 'n spesiale  

bydrae as deel van ons  

dankbaarheidslewe 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

86% 
bydraes 
tot op  

15 Oktober  
ontvang 

= 
 

R 472 900 
 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

  Verjaarsdagtee 
Almal wat in Oktober, November en Desember verjaar, onthou asseblief om op 18 Oktober 
’n bordjie handeetgoed saam te bring kerk toe. Ná die erediens kuier die hele gemeente 
saam oor ’n koppie tee of koffie. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TUINWOONSTEL TE HUUR 
Beskikbaar van 1 Des 2015, 3 slaapkamers, 1  
studeerkamer, 1 volbadkamer, groot oopplan- 
kombuis met ingeboude kaste, aparte  
opwas.  Oopplan-sit-/eetkamer,  onderdak  
parkering vir 3 voertuie. Top sekuriteit. Ideaal vir  
bejaarde egpaar (geen trappe)  of jong getroudes.  
Huur is R7 500 per maand met water en  
elektrisiteit ekstra. Deposito van R7 500  
betaalbaar voor of op 1 Des. Kontak Millie Kriek   
by 082 4367 460.  Rabiestraat 176, Meyerspark 

 
VARS OLYFOLIE TE KOOP 
Koud gepars, “extra virgin”, organies, geen  
byvoegings nie.  
As jy jou eie bottel bring: R80 per liter. Reeds 
gebottel: R35 vir 250ml, R60 vir 500ml en R100 vir 
’n liter. Skakel Debora Henning by 083 729 5380 
of gjooste@global.co.za 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 ADVERTENSIEBLAD  
Koste? Geen! • Hoekom? So kan ons mekaar ondersteun deur kennis te neem van produkte of 
dienste van medegelowiges. • Wat? Enige iets wat vir ’n medegelowige van waarde kan wees. • 
Formaat? Slegs teks, geen grafika nie, anders raak die e-pos te groot en stadig vir gewone 
telefoonlyne. • Waarheen? Stuur u advertensie na die kerkkantoor by: kantoor@gkbrooklyn.org.za 

  Wanneer? Sommer nou. • Advertensies sal slegs drie weke geplaas word. Indien u dit weer geplaas 
wil hê, moet u die bewoording verander en weer instuur.  

 

TUINWOONSTEL GESOEK 
1- of 2-slaapkamer-tuinwoonstel word 
gesoek.  Kontak Ansie by 076 254 1242 of  
072 501 8584. 
 

WOONSTEL TE HUUR, LYNNWOOD  
In die gewilde Nine-One-Nine-kompleks in  
Lynnwood. Baie veilige kompleks geleë in  
sekuriteitsbuurt, 2 slaapkamers met  
ingeboude kaste,  badkamer met stort,  
kombuis, woongedeelte met balkon. Daar is ’n  
toesluitmotorhuis met ’n outomatiese deur  
plus ’n afdak vir ’n tweede voertuig. Baie  
parkering vir besoekers. Naby WNNR en  
maklike toegang tot N1. Sowat 4 km van UP.  
R8 000 per maand. Kontak Alta van Niekerk by  
082 339 3309.  
 
 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP AANBIEDER 
Okt          19 Hoe vind ek God se wil wanneer ek ’n moeilike besluit 

moet neem? 
Chris 

                26 Kontemporêre reformatoriese ekklesiologie Chris 

Nov           2 Agapé-vergadering  

                 9 Judas Iskariot  Fanus 

                16 Hoe argeologiese ontdekkings in Israel help om die Bybel 
beter te verstaan 

Coenie Scheepers 

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

Frankfort Riviertoer 
• Datum: 2 tot 6 Desember 2015        • Waar: Zorgvliet (Tweeling-distrik) 
• Wie: Alle hoërskoolleerders              • Hoeveel: R750 per kind 
• Tema: Dissipelskap (Wie, Waar, Waarom?) 
• Inskrywingsvorm: Beskikbaar op Riviertoer Facebook: 
https://www.facebook.com/riviertoer.frankfort 

 
 

mailto:gjooste@global.co.za
https://www.facebook.com/riviertoer.frankfort


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kantoor 

Rentia de Beer en Ela Mostert 
Posbus 11168,  
Hatfield, 0028 
012 362 0069     
086 639 1789 (Faks) 
 

  
E-pos 

WEBtuiste 

Sondae  Administrasiehulp 

kantoor@gkbrooklyn.org.za 
  

www.gkbrooklyn.org.za  

Anita Cilliers en Arnline Kuun 
Sondae in die kerkkantoor 
Musiekdirekteur – Duxburyweg: 

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

18 
Okt 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Willem 
Reyneke 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 
 

Marié en 
Elma 

     

18 
Okt 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Carlé Erasmus 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstoom 
Teologiese 
Studentekas 

Bets 

 
 

Predikante verbonde 
aan die gemeente: 
 

Fanie van der Schyff 
(Hoofsaaklik lidmate bo 30jr) 

012 348 2467 
083 446 6096 
fanie@gkbrooklyn.org.za 
 
Chris de Beer  
(Hoofsaaklik lidmate onder 30jr) 
012 362 0320 
082 758 3550 
chris@gkbrooklyn.org.za 
 

 
Fanus Heystek  
(Residentia-Sunnyside) 
012 542 3662 
073 777 1254 
fanusheystek@gmail.com 
 
 
 

 

Baie dankie vir jou 

finansiële bydrae! 
Met meer bydraes groei ons 
impak!  
Bank: ABSA, Hatfield-tak 
Takkode: 334 745,  
Rekeningnommer:  
540 340 110  
Naam: Gereformeerde Kerk, 
Pretoria-Brooklyn.   
Indien  jy enige bydrae 
elektronies inbetaal, gebruik 
jou noemnaam, voorletters 
en van as verwysing.  
Baie dankie! 

Bankbesonderhede:  
Diakonale kas 
ABSA-tjekrekening,  
Diakonie Gereformeerde 
Kerk Brooklyn, 
rekeningnommer: 540 
280 126 (Tak – Hatfield). 
 

 


