
 

Sondag 19 April 2020 
Huiskerk Erediens 

Volledige erediens vanaf 26/04/2020 om 
06:00 beskikbaar by  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4tpWpLHkzE 

_________________________________ 
 
Indien jy dalk nie toegang het tot die videomateriaal van die erediens nie, vertrou ek 
dat onderstaande inligting gaan jou help om iets van die diens as gesin en selfs 
alleen te kan beleef.  
 

1. Word ‘n oomblik stil 

 

Voordat jy dié stuk deurwerk, word ‘n oomblik stil en vra die Here om jou iets 

van diens self te laat ervaar .. 

 

2. Aankondigings 

Sien ons weeklikse Aankondiginge wat per epos uitgestuur is of besoek ons 

webtuiste by www.ngoverkruin.org.za vir meer inligting. 

 

3. Lofsang 

Ons sing LB 223  vanaf die Gemeentesang CD of ook beskikbaar by  

https://www.youtube.com/watch?v=7fGJvjOBDrs 

 

Liedboek 223 – Aan Jesus, Koning al die eer. 

 

Aan Jesus, Koning, al die eer! 

Buig engle voor Hom neer, buig eng’le voor Hom neer. 

God gee aan Hom die koningskroon. 

Kom loof Hom 

Loof Hom. Loof Hom.  Loof Hom en volg Hom as u Heer. 

 

Loof Hom, verlostes van die Lam, 

Wat om sy troon verkeer, wat om sy troon verkeer. 

Sing alle volke, elke stam! 

Kom loof Hom, Loof Hom. Loof Hom. 

Loof Hom en volg Hom as u  Heer! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4tpWpLHkzE
http://www.ngoverkruin.org.za/
https://www.youtube.com/watch?v=7fGJvjOBDrs


 

Eens sal verlostes almal saam 

Ook saam met Hom regeer, ook saam met  Hom regeer. 

Kom almal , loof sy grote Naam.  

Kom loof Hom. Loof Hom. Loof Homl 

Loof Hom en volg Hom as u Heer. 

 

Elané het vir ons ‘n kort kindermoment aangebied. 

 

Sy het die kinders verduidelik dat die klok deesdae elke dag om 12:00 lui. Dit 

herinner ons om vir mekaar en die nood van die wêreld te bid. Dit herinner ons ook 

om na mekaar uit te reik.Sy het vir die kinders ‘n inkleurprent gestuur en gevra 

kinders moet dit inkleur en vir haar per Whatsap stuur aan 072 974 1874.  

(Die inkleurprent is op die laaste bladsy van hierdie aanbieding) 

 

4. Die boodskap 

• Lees die gedeelte uit Matt 5:3-12 

 

• Wat wil die Here vandag vir ons sê? 

 
Onthou ons is besig met ons reeks: Dissipels leef met emosionele waagmoed. 

Vandag is ons tema: Dissipels aanvaar met waagmoed ons ‘vandag’. 

 

• KIND VAN GOD WEES – ALTYD ‘N GELOOFSPAD VAN WAAGMOED 
Ons leef in ‘n vreemde wêreld, nie omdat die wêreld vir ons vreemd is nie, 
maar omdat ons vir die wêreld vreemd is. Die rede? Ons is nuutgemaak. 
Ons dink, praat en doen anders as die wêreld. 
 

• DIE VANDAG WAARMEE ONS VREDE MAAK IS DIE WERKLIKE 
WÊRELD WAT ONS KEN 
Dit sluit die Corona-pandemie in. Dit is buite ons beheer en niemand 
ontsnap dit nie. Dié wêreld vra (tans veral) baie van ons. Die vraag is of 
ons dit anders hanteer as die ongelowige? Jesus sê in die teksgedeelte, 
ons behoort! Ons is anders as die ongelowige – ons is immers 
Koninkryksmense .. en dissipels 
 

• HOE LYK DIE KONINKRYKSBURGER EN DISSIPEL? WAT ONDERSKEI 
ONS? 
Jesus noem 8 dinge. Hy bedoel dit nie as ‘n nuwe lysie van Christelike 
moets en moenies nie, Hy sê dit is kenmerkend van die nuutgebore kind 
van God: 

o Hulle weet hoe afhanklik hulle van God is. 
 Hulle staan in alles soos ‘n bedelaar met bakhande voor Hom. Veral 
vir die NOU. Die naskokke van die Corona-19 krisis gaan ‘n lang en 



diep impak op almal hê. Die nuutgemaakte dissipel sien dit egter nie 
as ‘n oordeel nie, maar as ‘n oproepsinstruksie om betrokke te wees 
en ‘n verskil te maak. 

o Hulle huil oor ‘n stukkende wêreld. 
Nie omdat hulle moedeloos is nie, maar omdat hulle ‘n passie het vir 
die stukkende wêreld. Ons huil bv oor die armoede wat nou so 
skrikwekkend sigbaar word op ons TV skerms, die pynlike gaping 
tussen die wat het en die wat nie het nie. Baie van ons voel die krisis 
aan die lyf omdat hulle besighede en inkomste tot stillstand gekom 
het. Ons is nie passief in ons treur oor die wêreld nie, ons bring die 
nood van mense in nood na die Here vir oplossings … én ons vra 

leiding oor waar ons kan uitreik. 
o Hulle doen dit met sagmoedigheid (met ‘sagte waagmoed’) 

Wanneer hulle help en uitreik skryf hulle nie voor nie. Hulle sê nie: Ek 
het jou mos gesê nie. Hulle help sonder voorwaardes – net soos 
Jesus gedoen het.  

o Hulle soek na wat reg is.  
Hulle kyk soos Jesus na onreg. Daarom tree hulle toe tot dié wat 
normaalweg uitgerangeer word na die buitekringe van die lewe.  

o Hulle reik uit met barmharigheid 
Weer eens doen hulle dit sonder voorwaardes. Die wêreld stel soms 
voorwaardes wanneer daar gehelp word. Die dissipel word egter 
gedring deur die uitreikende liefde van Jesus. 

o Hulle doen dit alles met ‘n ‘rein hart’ 
Dit beteken nie dat hulle iewers met vroomheidsrituele besig is nie. 
Hulle rein hart is ‘n hart wat gestroop is van persoonlike voorkeure. 
Hulle het net een fokus. Dié fokus is Christus, sy wil en sy Koninkryk 

o Omdat hulle so ‘anders’ is as die wêreld, ly hulle in die wêreld 
Jesus is baie realisties daaroor. Die wêreld aanvaar nie sy waardes, 
norme en leefwyse nie. Hulle kom teen Hom in opstand en dié 
opstand tref die nuutgemaakte dissipel van Jesus. Maar hulle is op ‘n 
vreemde manier gelukkig, sê Jesus, want hulle ontdek hulle is saam 
met Jesus ‘bestuurders, selfs mede-eienaars’ in die Koninkryk 
 

• HOE KRY DIE DISSIPEL DIT ALLES SO ‘GELUKKIG’ REG? 
Want hulle aanvaar die uitdagings van dissipelskap met dankbaarheid. Ons 
het onlangs Paasfees gevier … en opstanding! Daarom volg hulle Jesus 
met dankbaarheid.   Daarom aanvaar hulle selfs die pynlikheid van NOU 
met geloogswaagmoed! 

 
5. Slotlied.   

 
Kom ons bid vir Afrika met die woorde van VONKK  lied 159 Heer ons dink 
aan Afrika.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=stZmGAUQh58 
 

https://www.youtube.com/watch?v=stZmGAUQh58


VONKK 159 HEER ONS DINK AAN AFRIKA 
Heer ons dink aan Afrika, land van helder son. 
Soveel  mense wat hier woon, wag op  God se Woord. 
Mense smagtend in hulle nood,  na die God van Hoop. 
Hoor ons smeekgebed, o Heer, Vader wat regeer. 
Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon.  
God seën Afrika! Laat ons saam in vrede woon. 
God seën Afrika! Laat ons saam in vrede woon. 
 
Heer, ons bid vir Afrika, waar U ook regeer. 
Raak die harde harte aan, om tot U te keer. 

Laat U koninkryk hier kom, en U wil geskied. 
Hoor ons pleit vir Afrika, Vader, as ons vra. 
Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon.  
God seën Afrika! Laat ons saam in vrede woon. 
God seën Afrika! Laat ons saam in vrede woon. 

 
6. Ons erediensdankoffer 

Jy is welkom om jou erediensoffergawe, asook jou 

maandelikse dankoffer deur middel van ‘n elektroniese 

oorbetaling te maak na NG Overkruin, ABSA Tjekrekening 

5260 142 552 en Takkode 632 005.  Jy kan natuurlik ook 

ons Snapscan-kode gebruik, soos regs vertoon. 

 

 

 

 

KOM ONS GESELS OOR DIE BYEENKOMS SE 
INHOUD. 

 
Hoe sou JY die kenmerke van die nuutgemaakte 
dissipel van Jesus op ons VANDAG, ons NOU van 
toepassing maak?  Hoekom vra dit van JOU om met 
waagmoed anders te dink oor ons NOU en met 
VANDAG  vrede te maak? (bv ons afhanklikheid van 
God, ons trane vir die stukkende wêreld, ens. 
 
INKLEURPRENT OP VOLGENDE BLADSY …. 
 
 



JOU NAAM _______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


