
 

Lees: Habakuk 3 
Kernverse: Hab.3:1, 18, 19b 
Tema: My gebedlied dat God ons sal verlos 
      1.  My gebed is 'n  klaaglied 
      2.  Die Here verander my gebed in 'n jubellied 
      3.  Ek sing die liedgebed, want ek is seker van my verlossing 

 

Sang: Ps.68:1,2; Ps.71:9; Ps.86:6; Ps.20:1,2,6,9; Skr.14-2;  
    Ps.68:13,15  

 

MEELEWING 

Die omstandighede is tans nie maklik nie. Ons gewone lewe is heel-
temal ontwrig.  
Maar...ons leef onder die "genade en vrede van Hom wat is en wat was 
en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus 
Christus die getroue Getuie, die Eerste wat uit die dood opgestaan het, 
en die Heerser oor die konings van die aarde" (Op.1:4,5). 
Al kan ons nie in hierdie tyd in die erediens wees nie, kan ons nogtans 
seker wees van die genade en vrede wat ons by God kry. 
Hou daarom goeie moed en leef in vertroue. 
 

OGGENDKOFFIE 
Ds Johan baie dankie vir elke dag se Oggendkoffie. Ons sien uit elke 
oggend se boodskap te hoor. Dis baie bemoedigend. Dit maak ons 
sterk en gee vir ons hoop in hierdie tyd. 

NEUTEDOPPER 
 Dien die Here met 
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VERJAARSDAE  Wees altyd blyin die Here! 
26/4 Dina Leibowitz *    D2  0833204566 
29/4 Ghert Jansen *    C1  0824975195 
          Elmari Jordaan    A4  0725363631 
          Leonie Oeschger    C5  0828149079 
30/4 Deané & Mia Meyer (4 jr)   A3  0828256726 
         Gerhard Oeschger    C5  0828149079 
Lidmate 65 jaar en ouer *  
 
DANKOFFER - EN LIEFDEDIENS BYDRAES 
Baie dankie aan die lidmate wat gereageer het op die berig in verlede 
Sondag se Neutedopper waarin ‘n beroep gedoen is rakende bydraes 
vir die Kerkkas sowel as die Diakonie. 
Hierdie bydraes is deel van ons gehoorsaamheid en dankbaarheid  
teenoor God vir Sy genade, vir ons verlossing en die materiële sowel 
as geestelike seëninge wat ons hierdie lewe en tyd ontvang. Aan Hom 
wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen 
as wat ons kan bid of dink, aan Hom kom die eer toe! Wees dus steeds 
nougeset in die afdra van u dankoffer - en liefdediens bydraes. Hou 
God en die Kerk van ons Verlosser voor oë en dink altyd biddend na of 
dit wat u bydra werklik tot Sy eer is. 
 
Diakonie:  
Huis Eljada: R4550 
Diakonie: R21 950 

Kerkkas: 2019—2020 

 

 

 

 
Ons het R12 884 minder ontvang as laas jaar, maar ons het minder  
gemeentelede. 

Daar is steeds gemeentelede wat geen bydrae maak nie. 

 Jan Feb Mrt 
Jaar tot 
Datum 

Verpligting R 126 000 R 126 000 R 126 000 R 378 000 

Tekort R 40 948 R 45 617 R 35 932 R 122 497 

Inkomste 2020 R 85 052 R 80 383 R 90 068 R 255 503 

Inkomste 2019 R 92 303 R 90 878 R 85 206 R 268 387 
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Gereformeerde Kerk Akasia  Diakonie Geref Kerk Akasia 
ABSA tjek rekeningnr  060340889  ABSA Tjek 060280649 
Kode: 632005 (Pta-Noord)   Kode: 632005 (Pta-Noord) 
Verwys: Voorletters, Van en Wyk  Verwys: Voorletters en Van  
 
BEWARING EN HERWINNING 
God se skepping  ondergaan tans ‘n verandering soos ons nooit kon 
dink moontlik sou wees nie. As gevolg van die inperking van mense 
wêreldwyd herstel die natuur merkwaardig en sien ons eintlik watter 
vernietigende effek die mens op die omgewing het. Horisonne wat vir 
jare nie sigbaar was nie as gevolg van lugbesoedeling kan weer gesien 
word soos die Himalays wat nou van ‘n groot afstand weer sigbaar is, 
riviere is skoner en visse wat lank weggebly het as gevolg van wa-
terbesoedeling verskyn weer (onder andere ook in die waterkanale van 
Italië). In ons eie land stap pikkewyne ewe kordaat in die strate van Si-
monstad, terwyl leeus en ander wilde diere rustig lê of rond stap op die 
golfbaan net buite Skukuza en ook  op ander paaie omdat daar minder 
toeriste is wat hulle daaglikse gang kan versteur. Met die tong in die 
kies, die volgende: die see se besoedeling was so erg dat ‘n mens 
wanneer jy ‘n blikkie sardientjies oopmaak gesien het hoe vol olie die 
blik is en hoe al die vissies dood is! 
Ongelukkig gaan die wêreld weer terugkeer na “normaal” sodat 
ekonomië nie ten gronde gaan nie en die mens “dom”? (engels: human 
“kind”?) kan voortbestaan. Volgens Gen 2:15 is die mens verant-
woordelik vir die aktiewe bewaring van God se Skepping. Omdat ons in 
ons klein leefwêreld nie ‘n groot rol kan speel om die omgewing in sy 
geheel te red nie kan ons tog waar ons is ‘n klein bydra lewer wat groot 
gevolge kan hê. Ons praat hier van bewaring en herwinning. Leef slim, 
plant steeds ‘n boom, bespaar water, hergebruik, herwin, herstel, 
hersirkuleer, herbenut. Tydens die inperking kan jy dalk alternatiewe 
maniere van gebruik vind vir items, bv gebruikte glasbottels kan as 
berging van onnoembare hoeveelheid items aangewend word en 
speelgoed kan gemaak word van gebruikte eierhouers en leë toilet-
rolletjies ens. Herwinbare items wat jy nie weer kan gebruik nie, kan na 
die inperking kerk toe gebring word sodat dit ingehandig kan word vir 
hersirkulering. Die geld wat daarvoor ontvang word, word in die kerkkas 
inbetaal. 
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OM BLY TE WEES 
 Die Corona-virus doen meer as om te sorg dat ons nie vrylik kan 
beweeg om te gaan waarheen en wanneer ons wil nie. 
Gewoonlik wanneer jy 'n winkel instap, hoor jy of musiek wat oor die 
radio speel of iemand wat praat. Die musiek het stil geword in die 
plekke waar ek die afgelope amper vier weke was. Miskien dink ons dit 
is nie nou tyd om vrolik en bly te wil wees nie. 
Vra die vraag: Is om bly te wees iets waaroor jy besluit na gelang van 
omstandighede?  
Of is om bly te wees baie belangriker in ons Christene se lewe as wat 
ons besef? 
Om hierdie vrae te antwoord, kan ons die Bybel oopmaak om te luister 
na wat God vir ons oor blydskap, of dan om bly te wees, sê. 
 Hoe nodig is blydskap? 

 'n Hele boek is oor blydskap geskryf en in Bybel opgeneem -               

Filippense. Paulus se omstandighede was baie moeilik. Hy was in die 
gevangenis. Die gemeente in Filippi was ook nie gelukkig nie. Hulle 
was baie besorg oor wat van Paulus gaan word en daar was ernstige 
onengheid tussen hulle. Die Heilige Gees laat Paulus 'n brief oor 
blydskap skryf, juis onder sulke moeilike omstandighede. 

 Blydskap is deel van die vrug van die Gees - Gal.5:22, 1 Tes.1:6. B 

is dus nie bloot iets wat natuurlik kom nie. Die Heilige Gees leef in my. 
Hy maak my bly. Hy laat my 'n bly gelowige Christen wees. 

 Jesus wil hê dat sy blydskap in sy disippels, dit is in sy kerk, dit is in 
ons, sal wees (Joh.15:11). Jesus het volmaakte ewige blydskap in 
Hom. Hy gee vir my alle rede om bly te wees. Hy wil hê dat ek 'n bly 
mens sal wees. 

 Die koninkryk van God, dit is Hy wat ons deur sy Woord en Gees 

regeer en ons wat Hom uit liefde gehoorsaam is en volg, is nie 'n saak 
van eet en drink nie, maar 'n saak van blydskap (Rom.14:17). Een van 
die kenmerke van die koninkryk van God is blydskap. 
Om bly te wees is 'n opdrag - Fil.3:1; 4:4. Blydskap is nie 'n 
willekeurige saak wanneer omstandighede dit toelaat nie. Blydskap is 
'n opdrag van ons Here. Hy is die lewende God. 
 
Dink jy nie ook ons onderskat die belangrikheid en nodigheid van 
blydskap nie? Kom ons doen iets daaraan. Luister na wat die Here vir 
ons oor blydskap op baie plekke in sy Woord sê. Leef deur die Heilige 
Gees jou lewe as 'n gelowige wat bly is. 


