
Iets Nuu( )s  
Efesiërs 4:16  

Hy is immers die Hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die 
verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid.  

Elkeen van hulle vervul  sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

13 September 2020 – NAGMAAL! 
Inligting: 

Gereformeerde Kerk Sasolburg.  h/v Faickney en van Eckstraat 

Leraar:    Marcel Floor 0828285811 
Admin:  Colleen Koekemoer – 016-976 5094 / 082 855 4769:  

admin@gksasolburg.co.za    

Webblad:  www.gksasolburg.co.za 

Barmhartigheid:  Aileen Gouws – 082 333 1333 

Geboue:   PJ Gouws – 079 492 8404  

Koster:      Sandra vd Sandt 083 457 8904 

Omgeekantoor:  Tydelike epos:  admin@gksasolburg.co.za    

DIENSBEURT:  BLOK  B 

Kollekte ONDER DIENS:  Barmhartigheid (diakonie rekening) 
Kollekte by DEURE: Expando (kerkkas rekening) 

 

 

 

 

 
 

 

Woordbediening 
Joh. 10:1-21  

Kernverse: Joh. 10:17-18 

 

Inleiding: 

A. Die beeld van skaapkraal en  

die herder. 

1. Die skaapkraal en hekwagter wat net die herders inlaat. (v. 

2&3) 

2. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van 

'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. (v. 1) 

3. Die herder wat sy skape uitlei (v. 3-5) 

4. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle 

het nie verstaan wat dit was wat Hy vir hulle wou sê nie. (v. 

6) 

5. Wat wil Jesus met hierdie beeld sê? 

 

B. Die beeld van die ingang. 

1. Jesus sê: Ek is die ingang. (v. 7&9) 

2. As iemand deur My ingaan, sal hy gered word. (v. 9) 

3. As Jesus jou Ingang is, dan sal jy by Hom ingaan en uitgaan 

en weiding vind. (v. 9) 

4. Wat doen diewe en rowers met die kudde? (v. 8&10) 

5. Jesus daarteenoor het gekom dat jy die lewe in oorvloed kan 

hê! (v. 10) 

 

C. Die beeld van die huurling teenoor die goeie herder. 

1. Die huurling wat die skape oppas laat die skape in die steek. 

(v. 12&13) 

Bankbesonderhede: 

Kerkkas: Absa, Gereformeerde Kerk Sasolburg, Rek nr 

520340033 en Verw: bv Kollekte Sustentasie, ens.) EN ALLE 

MAANDELIKSE LIDMAAT 

BYDRAES 

Diakonie:  Absa, Gereformeerde Kerk Diakonie, Rek nr 

520340238 

Verw: Kollekte Barmhartigheid 

TEMA 
Die Goeie Herder lê 

sy lewe vrywillig vir 

sy skape af. 



2. Die Goeie Herder daarteenoor, ons Here Jesus, tree totaal 

anders op! (v. 11&14) 

a. Die Goeie Herder ken sy skape intiem. (v. 14 &15) 

b. Die Goeie Herder los nie skape wanneer gevaar kom 

nie, maar lê sy lewe vir hulle af (v. 11&15) 

3. Die Goeie Herder het ook ander skape wat Hy sal lei – die 

nie-Jode (ons ingesluit). (v. 16) 

4. Jesus is nie ŉ dooie Herder nie, maar Hy het sy lewe afgelê 

om dit op te neem. (v. 17). 

a. Jesus het vrywillig sy lewe afgelê. (v. 18) 

5. Sien agter Jesus die Vader wat Hom die opdrag gegee het. 

(v. 18) 

6. Voor Jesus en die evangelie van Jesus kan mens nie neutraal 

staan nie. (v. 19-21). 

___________________________________________________ 

Jy kan vir die volgende bid en hulle ondersteun: 

 

 

 

 

VERJAARSDAE 

Verjaar       Landlyn Selfoon 

09/15 Tharina Rudman Belydend 0169766405 0829402041 

09/16 Lena Koekemoer Belydend 0169765361 0617730029 

09/18 Thea Steenkamp Belydend 0844877827 0842001220 

LIEFDEVOLLE VERHOUDINGE 
 
 
1 TESSALONISENSE 4:9 

Oor broederliefde hoef  
ons nie  aan julle te  
skrywe nie, want julle is   
self deur God geleer  
om mekaar lief te hê 
 
 

Entrepreneurshoekie: 
Stuur gerus versoeke vir bekendstelling in na Colleen: 
admin@gksasolburg.co.za 
So dikwels as wat ons kan maak ons plek daarvoor.  Die doel is ook 
dat ons mekaar  beter kan leer ken.  
 
*Vir enige skryfbehoeftes en kantoormeubels bel vir AILEEN GOUWS 
vir ‘n kwotasie 082 333 1333 

 

*Semone Pienaar - 084 6426597: Vir al jou Annique Rooibos 
produkte, of om ‘n consultant te word. 
 
*Aileen Gouws (082 333 1333) pas graag jou huis en diere teen 
vergoeding op as jy met vakansie of naweek weg is!   
 
*Annetjie van der Westhuizen (0795435627) help met 
spyseniering, onthale. 
 
*Werner Roos (0834466395) doen installasie van lugversorgers, 
dienste en herstelwerk.  
 
*Freda Redelinghuys (0826595523) maak spookasem vir enige 
geleentheid en bak die heerlikste beskuit. 
 
(Indien u u naam wil verwyder/byvoeg, kontak gerus ook vir Colleen) 

♥ Nic Claassen is die afgelope week in Vaalpark 

Hospitaal opgeneem 

♥ Frieda Jv Vuuren was ook vir mediese toetse.  

Haar Covid toets was genadiglik negatief.  


