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PAASTYD
12 MEI 2019
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS
MARIÉ BRITZ
INFORMELE EREDIENS
IRÉNÉE HEYNS

TEMA: Geloofscliché III

HOFMEYRSAAL
09:30

MOEDERKERK
09:30 & 19:00
KRUISKERK
19:00

TEKS: 1 Konings 19

“Die Here het vir my gesê…” Wat is die gedagtes en emosies wat in jou loskom wanneer iemand
hierdie opmerking maak…“die Here het vir my gesê…?”
Ek lees van 'n artikel wat 'n paar jaar gelede op 'n Amerikaanse dagblad se voorblad verskyn het met
die titel: Talking to God: An intimate look at the way we pray. Dit was gegrond op sosiologiese studies
oor die gebedspraktyke in die VSA. In die artikel staan daar: “This week..more of us will pray than will
go to work, or exercise or have sexual relationships…78 percent of all Americans pray at least once a
week; more than half (57 percent) report praying at least once a day…Even among the 13 percent of
Americans who are atheists or agnostics, nearly one in five still prays daily”.
Die studies wys dan ook daarop dat 'n groot deel van gebed daaruit bestaan om na God te luister en
om God toe te laat om jou lewe te rig. Maar die studies bewys ook dat dié wat beleef dat hulle God hoor
en dat God hulle help met die rigting van hulle lewens, praat bykans nooit oor hierdie geloofservarings
nie, nie eers met hulle beste vriende nie.
Ek lei af uit die artikel dat gebed 'n algemene godsdienstige praktyk vir gelowiges is, maar ook vir
diegene wat nie weet of hulle glo nie. Tog is mense huiwerig om oor hulle gebedservarings te praat.
Om veral te praat oor hoe hulle God se stem hoor in hulle lewens. Dit is dalk daarom ook dat die
komediant Lily Tomlin die vraag vra: “Hoekom wanneer ons met God praat noem ons dit gebed en
wanneer God met ons praat dan noem ons dit skisofrenie?”
Dit is natuurlik so dat daar 'n gevaar bestaan dat mense maklik kan sê: “God het vir my gesê…” en
hulle dan eintlik net hulle eie gedagtes, denke en begeertes projekteer. En ons is waarskynlik huiwerig
omdat ons al soveel negatiewe ervarings beleef het juis van mense wat hierdie sinnetjie so maklik
kan misbruik. Dit maak ons daarom self agterdogtig oor mense wat sal sê: “...die Here het vir my
gesê…”. Maar ons moet versigtig wees dat ons agterdog nie veroorsaak dat ons dink God praat nie
meer nie en dat ons God nie kan hoor nie. Hierdie week kyk ons hoe 1 Konings 19 ons kan help om na
te dink oor hierdie baie belangrike saak.

Kom geniet ‘n koppie tee by die Kerkhuis na die oggenddiens.

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 13 MEI
17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
18:00 Bediening vir Finansies in die Kerkhuis

WOENSDAG, 15 MEI
10:00 GEEN Boekbespreking in die Foyer
17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis
18:00 GEEN Boekbespreking in die Kerkhuis

VRYDAG, 17 MEI
08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 19 MEI
08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Geloofsclichés IV
Johan van der Merwe
09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis
Gr 1-6 in die Kweekskool
09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal
Geloofsclichés IV: Marié Britz
10:30 Engelstalige diens in die Khaya
18:00 Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
18:30 Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
19:00 Erediens in Moederkerk: Geloofsclichés IV
Johan van der Merwe
19:00 Erediens in Kruiskerk: Geloofsclichés IV
Marié Britz

VANUIT DIE KERKKANTOOR...
—Gaan kyk gerus na ons webblad by
www.moederkerk.co.za om te sien wat
alles in Moedergemeente gebeur. Die
bulletin is ook reeds Vrydae daar
beskikbaar, sowel as die preekbeurte,
tema en teks.

—NUWE LIDMATE wat by die gemeente wil
inskakel, is welkom om die kerkkantoor
te kontak by 021 883 3458, of gaan na
ons webwerf www.moederkerk.co.za vir
meer inligting. Indien jou kontakbesonderhede verander, laat weet ons ook asb.

—CD opnames van alle eredienste word
gemaak. DVD opnames kan per spesiale
geleentheid bestel word. Bestel gerus ’n
CD (R20) of DVD (R30) by die Kerkkantoor.

DAG RETREAT: 24 Mei
Dag Retreat 24 Mei 2019 met André Kilian
9:00-15:00 Stillebosch Retreatplaas
Het jy nodig om ‘n bietjie to onttrek of terug te staan? Die woord “retreat” beteken onttrek of
terugstaan. André gebruik nadenkingspraktyke om te help “terugstaan” in God se teenwoordigheid.
Meer info: andre@besoulful.co.za of besoek die webblad www.besoulful.co.za
Besprekings: https://besoulful.co.za/home-2/events/

BELYDENISAFLEGGING (Graad 12)
Daar is nog twee geleenthede vir die Graad 12's wat verlede jaar in die belydenisgroep was om
belydenis van geloof af te lê: 9 Junie en 28 Julie.
Jy moet drie weke voor die belydenisaflegging 'n afspraak maak by die kerkkantoor vir 'n persoonlike
gesprek met Ds Jan van Zyl. Hiermee saam moet jy 'n brief inhandig waarin jy verduidelik waarom jy
belydenis van geloof wil aflê en iets sê oor jou persoonlike geloofsreis. Jou ouers handig ook 'n kort
getuigskrif in oor hulle belewing van jou geloofsreis.
Kontak Jan vir navrae by jan@moederkerk.co.za.

INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING
Ons benodig asseblief dringend fietse, 'n selfoon en warm baadjies vir die twee tienerseuns ná hul
repatriasie uit die Midde Ooste. Enigiemand wat kan help, kan die Goosens kontak of asb die
goedere by die kerkkantoor inhandig.

STRAATLIG KOEPONS - hoe help mens iemand op straat
1. Koop 'n koepon: Koepons is te koop by verskillende plekke, onder andere beide by die Kruiskerk
en die Kerkhuis gaan kyk. Dit kos R 10 per koepon.
2. Gee koepon vir persoon in nood: Die koepon spreek die basiese
behoeftes van ‘n persoon aan: kombers vir as 'n persoon koud kry; ete
kaartjie vir as iemand honger is en ‘n nagskuiling kaartjie vir as iemand
'n slaap plek kort. Indien die persoon iets ander vra verwys hulle
Straatlig kantoor toe.
3. Persoon word gehelp deur ‘n organisasie in Stellenbosch:
Persoon kan direk gaan na die verskeie organisasies vir die nodige hulp.

INDLELA – Donderdagaand, 23 Mei 2019 om 18:30 (vir 18:45) in die Foyer van Hofmeyrsaal
Ons volgende INDLELA byeenkoms is Donderdagaand, 23 Mei 2019 om 18:30 in die Foyer van die
Hofmeyrsaal. Ek herinner almal ook weer waaroor hierdie inisiatief gaan.
Indlela is die Xhosa-woord vir “pad, of weg”. Die eerste gelowiges is die “mense van die weg”
genoem, bedoelende dat hulle die weg van Christus gevolg het – sy manier van dink, voel en doen.
Die afgelope twee jaar, so ongeveer een maal per maand op 'n Donderdagaand, kom lidmate van
Moedergemeente en die VGK-gemeentes van Idasvallei, Cloetesville en Kayamandi bymekaar in die
Hofmeyrsaal se Foyer vir 'n baie unieke soort “erediens”. Ons eet saam, ons deel saam, ons gesels
saam, ons sing saam, ons aanbid saam, ons gee saam, ons dien saam.
Laat weet asb vir Jan by jan@moederkerk.co.za as jy die volgende Indlela byeenkoms wil bywoon vir
ons logistieke reëlings. Almal is welkom.

PINKSTERREEKS 2019 (3-6 Junie en Pinkstersondag 9 Junie)
Tydens ons Sewe Weke reeks vanjaar, “Sewe Weke met ritmes vir die lewe”, het ons verskillende
ritmes as gemeente saam ingeoefen. Ons het ook besluit om deur die loop van die jaar enkele van
die ritmes te herbesoek en dit verder saam in te oefen. Tydens die tweede week van die reeks het ons
gewerk met die simbool van 'n muurprop en die ritme van gebed en rus in God na aanleiding van
Markus 1:32-39. Tydens Pinkster gaan ons hierdie ritme verder inoefen.
Die prediker en ons reisgenoot vir die week is Dr Frederick Marais. Frederick is 'n predikant in
sinodale diens en ook verbind aan ons gemeente. Sy fokus is veral toerusting en navorsing in die
kerk en ons sien uit na sy deelname in hierdie besonderse week in ons kerkjaar.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Sondag

3 Junie
4 Junie
5 Junie
6 Junie
9 Junie

Leer om stil te word - gebed as rus
Leer om te ontspan en jouself oor te gee in God se hande - gebed as oorgawe
Leer om God se stem te hoor deur te luister na die bewegings van die Gees
Leer om deur God oorweldig of geïnspireer te word
Leer om God te dank en te loof in gebed

Ons geniet elke aand vanaf 18:30 sop en brood in die Hofmeyrsaal en kuier heerlik saam. Om 19:00
beoefen ons die ritme van gebed en kom saam tot rus in God tot 20:00. Almal is baie welkom. Daar
word ook spesiale voorsiening gemaak vir kleiner kinders en laerskoolkinders.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Bid vir die Wes-Kaapse Sinode wat dié week plaasvind en vir almal wat dit as afgevaardigtes sal

bywoon.
—Bid vir besprekingspunte en besluite wat geneem sal word; dat die wil van die Here in alles gesoek
sal word.
—Die US se klasse sluit Vrydag en ons bid vir die talle studente wat hulle voorberei vir die eksamen
wat aanstaande week begin.

ONS LAND:
—Bid en dank die Heer vir die voorreg om te kan leef in 'n land en tyd waar vroueregte erken word.
—Bid vir al ons nasionale en provinsiale leiers wat pas verkies is en wat in die volgende vyf jaar

besluite gaan neem wat bepalend is vir ons land se toekoms.
—Dat hulle wat ons in hierdie week by die sinode verteenwoordig, in hulle besluite werklik die Heer se
leiding sal ervaar.

ONS WÊRELD:
—Die mense van Mosambiek worstel steeds om hul lewens tot 'n mate na normaal te laat terugkeer na

die vermoesting van sikloon Idai. Die heropbou van mense se lewens en die infrastruktuur bly 'n
enorme uitdaging. Daarmee saam volg siektes soos cholera op die oorstromings as gevolg van
besmette water. Laat ons steeds volhard in ons gebede vir hierdie buurland wat voor soveel
uitdagings staan. Bid dat hulle die nabyheid van die Here in hierdie tyd in die besonder sal ervaar.
—Bid vir die werk van die Bybelgenootskap in Mianmar, 'n land wat deurloop onder grootskaalse
vervolging, veral van die Rohingya-gedeelte van sy bevolking. Dank die Here dat die Bybelgenootskap se werk steeds kan voortgaan ten spyte van sulke krisisse. Bid in die besonder vir die vertaling
van die Bybel in tale van etniese minderheidsgroepe en die verskil wat dit in hul lewens kan maak,
groepe wat nog nooit 'n Bybel in hul eie taal gehad het nie.

KUNSVERENIGING STELLENBOSCH
Ons nooi alle lede van die Kunsvereniging sowel as lidmate van die
Moedergemeente Stellenbosch en Kruiskerk hartlik uit om deel te
neem aan ons eerste ledeuitstalling van 2019 wat gehou sal word by
die Hofmeyrsaal vanaf 29 Junie – 9 Julie 2019.
Datum vir aflewering van werke: 25 Junie 2019
Tema: Om die lig te sien!
Aansoekvorm en verdere inligting beskikbaar by die Kerkhuis.

BOEKBESPREKINGS EN NAGMAALMEDITASIE
Agv die sinodesitting volgende week sal daar geen boekbesprekingsgeleenthede wees nie, daar is
ook Vrydag geen nagmaalmeditasie nie.
Moederkerk/Kruiskerk

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes
deur Snapscan gee vir die gemeente
of vir ons gemeenskapsbedieninge
by Stellumthombo.
Gebruik die korrekte kodes hier:
Vanoggend se deurkollekte gaan aan die Transkei Werkersaksie.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Kweekskool Beursfonds.

Stellumthombo

