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KONINKRYKSTYD
8 SEPTEMBER 2019
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS
RICHARD VAN WYK
INFORMELE EREDIENS
MARIÉ BRITZ

TEMA: Koninkrykstyd: Doop

MOEDERKERK
09:30 & 19:00
HOFMEYRSAAL
09:30

TEKS: Filemon 1-25

Filemon is die kortste brief wat Paulus geskryf het en die Nuwe-Testamentiese geleerdes stem saam
dat alhoewel dit die kortste brief is, spel dit die kerngedagtes van die Christelike geloof uit. In hierdie
brief sien ons die konkrete uitspeling van die verlore seun-verhaal in Lukas 15. Ons lees van die
verleentheid van die slaaf Onesimus se waarskynlike diefstal van sy eienaar Filemon, en hoe Paulus
juis in die verleentheid 'n geleentheid raaksien waar die twee in 'n splinternuwe verhouding kan
saamleef. Onesimus beteken “bruikbaar” maar ons sien in vers 11 dat hy nie vir Filemon bruikbaar
was nie, maar ná sy bekering stuur Paulus hom terug as iemand wat bruikbaar is. Drie dinge staan uit:
1) Iemand moet vergewe (Filemon); 2) Iemand moet vergewe word (Onesimus); en 3) Paulus tree hier
op as 'n soort middelaar.
In vers 18 en 19 word Paulus die argetipe van Jesus as hy vir Filemon sê dat hy Onesimus se skuld op
sy rekening sal neem en dit sal betaal. Dit is presies wat Jesus vir ons gedoen het: Hy het al ons skuld
op Sy rekening geneem en dit met Sy kosbare bloed aan die kruis vir ons betaal.

DOOP: RICHARD VAN WYK EN CHRISTOFF BARNARD
Baie welkom aan die volgende ouerpare wat vanoggend hulle kinders laat doop:
- Andries en Altalien Greyling van Brandwacht met Andries Jacobus Ferdinant (Andries)
- Francois en Lydia van der Merwe van Stellenbosch met Francois Albertus Rossouw (Francois)
- Charles en Madelein Williams van Croydon met Nina
- Werner en Alida Mostert van Die Boord met Mari Nolette (Mari)
- Willie en Ané van Gund van Noordhoek met Benjamin

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 9 SEPTEMBER
17:00

Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

DINSDAG, 10 SEPTEMBER
19:00 Huweliksvoorbereidingskursus in die Foyer

VRYDAG, 13 SEPTEMBER
08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 15 SEPTEMBER

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.

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns
09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis
Gr 1-6 in die Kweekskool
09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: Jan van Zyl
—CD-opnames van alle eredienste word
10:30 Engelstalige diens in die Khaya
gemaak. DVD-opnames kan per
18:00 Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
spesiale geleentheid bestel word. Bestel
18:30 Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
gerus ’n CD (R20) of DVD (R30) by die
19:00 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns
kerkkantoor.
19:00 Erediens in Kruiskerk: Jan van Zyl

DANKFEES 2019
Ons Jaarlikse Dankoffers het vanjaar
die ambisieuse teiken van 2.2 miljoen
rand. Ons vorder, maar soos u op die
termometer kan sien, is daar nog 'n
hele ent om te gaan.
Ons moedig graag alle lidmate aan om
op hierdie manier in die Koninkryk te
belê, tot die jaarlikse dankoffers by te
dra en te sien hoe die kwik styg!

SOPKOMBUIS: Saterdae in Kayamandi
Carol Chase van die United Kerk het 'n sopkombuis-projek as aanvulling van die werk wat die
Voedingsaksie doen. Hulle voorsien sop en brood op Saterdae in Kayamandi en benodig iemand wat
een keer 'n maand kan help met die voorsiening van ses gesmeerde brode. As jy jou hulp wil
aanbied, kontak asb vir Carol by 021 887 1781, 073 534 3738 of crlchase@gmail.com .

BOEKBESPREKING IN DIE LAASTE KWARTAAL
Ons volgende boekbespreking begin op Woensdag, 2 Oktober, om 10:00-11:30 in die Foyer. Ons
gaan saam lees aan 'n boek van Andrew Murray – “With Christ in the school of prayer”. Vir die lees
van hierdie boek sal daar slegs oggendgeleenthede wees.
Vir inskrywings en boekbestellings kontak Elaine by 021 883 3458 of elaine@moederkerk.co.za.

TOERISTEBEDIENING
Die toeristebediening het weer heropen Maandag, 2 September, in die Moederkerk.
Die bediening is steeds op soek na gidse om uit te help en enigiemand wat belangstel kan vir
Hannes kontak by 021 887 8963.

Die gemeenteblad is hier! Kry asb jou kopie by die
deure of laai dit af op die web.

GESINSKAMP
Ons hou die naweek van 25-27 Oktober 'n gesinskamp by Leeuwenboschfontein (geleë net af van die
R318, op die Montagu-pad, vanaf die N1). Ons fokus is op families met voorskoolse en laerskoolkinders. Ons het 20 kampeerplekke en 6 chalets bespreek. Daar is 'n lekker dam met vlotte,
fietsrypaaie, staproets, 4x4 roetes en ongelooflike voëllewe.
· Kamplekke kos R110 per persoon per nag
· Chalet no 1-2 kos R720 vir 4 persone per nag
· Chalet no 3-6 kos R590 vir 4 persone per nag
Reserveer 'n plek so gou as moontlik by elaine@moederkerk.co.za. Ons sal finale kostes en program
vroeg in September bekend maak. Moenie hierdie geleentheid mis nie. Gaan besoek
Leeuwenboschfontein se webtuiste by www.leeuwenboschfontein.co.za om te sien hoe die
omgewing lyk. Vir navrae kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
September is ons maand van dankbaarheid:
—Dank die Here vir elkeen wat jou lewe op die een of ander manier beïnvloed het, of steeds beïnvloed
deur hulle insette of voorbeeld sonder dat hulle daarvan bewus is. Daar is so baie mense vir wie ons
moet dankie sê indien dit enigsins nog moontlik is.
—Die belangrikste van almal, is die Here, ons dank Hom dat Hy soveel mense op ons lewenspad
gestuur het by wie ons kon leer, raad vra of wat vir ons sorg of goed is en/of was.

ONS LAND:
—Bid vir die polisie, die weermag, en ander rolspelers wat stry teen bendeverwante misdaad.
—Bid vir almal wat verantwoordelik is om te verseker dat ons land genoeg elektrisiteit opwek en

versprei.
—Bid en vra dat Suid-Afrikaners 'n begrip sal ontwikkel van die (dikwels skadelike) invloed wat ons
lewenstyl op die klimaat en omgewing het.

ONS WÊRELD:
—Bid vir die besluite wat oor Brexit geneem moet word. Besluite wat ernstige implikasies vir Suid-

Afrika inhou. Bid dat rasionaliteit hier sal seëvier en dat ‘n besluit oor Brexit nie sal lei tot verdere
onstabiliteit in die wêreld-ekonomie nie.
—Bid vir die land Israel. Bid dat die Here dit moontlik sal maak dat meer mense, veral die jeug, die
Bybelse boodskap sal ontdek. Dank die Here vir die Bybelwerk wat reeds in die land gedoen word.

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 Geluksoord.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Trap der Jeug.

Stellumthombo

