
:Gemeentekamp  
Indien jy nog altyd wou weet hoe jy die evangelie op 'n kort, duidelike en 

eenvoudige manier 
aan iemand kan bring, 
dan is hierdie jou 
kamp!  
Datum: 5-7 April 
2019 
Kampterrein: Smiley 
Strydom se swoeg en 
sweet by 
Lindequesdrift. 
Kostes: R280 p/p. 
Kinders onder 7, 
gratis. Indien jy graag 
wil gaan, maar dit nie 
kan bekostig nie, 
kontak vir Ds Marcel. 

Daar is plek vir 45 mense in chalets, en daar is tien staanplekke vir 
karavane.  Bespreek nou by Jacqueline vir 'n goeie plek. Kampgelde moet 
inbetaal word teen 27 Maart 2019.  First come first serve! 
 
Teeskink 
Baie dankie aan almal vir julle hulp en samewerking met teeskink. Ek 
herinner gewoonlik al die groepe vroegtydig in die week as dit hul beurt is 
en ek vra groot asseblief om my nie te ignoreer as jul nie dit kan maak nie, 
dan kan ek vroegtydig ander reëlings tref.  Ek wil ook net herinner dat as 
die groep tee skink op ’n Sondag en ons karwag is nie daar nie, dat een van 
die mans net asseblief ’n ogie sal hou oor die karre.  Daar is koordlose 
oorfone beskikbaar en jy kan nogsteeds na die erediens luister. Laat weet 
my as daar enige voorstelle/klagtes is.  Groete, Anne-marie Kirsten  
062 602 4034 

 

verjaarsdae 
  
3 Mrt Austin Du Plessis (Doop)     0847318183 
4 Mrt Tommie Bezuidenhout (Belydend)  0169603665 
4 Mrt Louisa Kruger (Belydend)   0169761558 
8 Mrt Johan Strydom (Belydend)    0169732571 
9 Mrt Zandré Cronjé (Belydend)     0768651947 

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. 
 

3 Maart 2019 
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 
  webwerf: www.gksasolburg.co.za ;   
Webblad:www.gksasolburg.co.za 
Barmhartigheid: Tommy Bezuidenhout 0828866822  
Geboue: PJ Gouws – 079 492 8404 Koster:   Sandra vd Sandt 083 457 8904 
Omgeekantoor: Ma-Vry 9:00-12:00 016 976 7785 epos:  omgee@gksasolburg.co.za 

 
DIENSBEURT:  BLOK A 
 
Kollekte ONDER DIENS:  Barmhartigheid 
Kollekte by DEURE:  Thusofonds 
 
 

 Woordbediening   
 
Skriflesing: Eseg. 36:25-27 
Fokus: HK Sondag 26 
 
Tema: Jesus beloof by die doop dat Hy ons met sy bloed én Gees 
was. 
 

 God praat in ons teksgedeelte deur die profeet Esegiël met die volk Juda in 
ballingskap, daar in Babilonië. 

  
 Hulle is in ballingskap omdat hulle hardnekkig in sonde volhard het. 



 Baie van hulle kom in ballingskap steeds nie tot bekering nie (Eseg. 36:31-
33). 

 Hoekom? As God jou nie verander nie, dan is jy vasgevang in die mag van 
sonde (Rom. 6:7). 

 Daarom beloof God Hy gaan iets vir hulle doen, wat hulle nie vir hulleself 
kan doen nie (Eseg. 36:25-27). 

 Belofte 1: God gaan reinigingswater oor hulle uitgooi, sodat hulle rein kan 
word (v. 25). 

 In die OT wat dit ŉ simbool van die afwassing van onreinheid (bv. Num. 
19:11-21) 

 God sê met die beeld Hy gaan die ware gelowiges in Juda se sondes afwas 
(v. 25). 

 God doen dit op grond van dit wat Jesus in die toekoms vir hulle sou doen. 
 Jesus beloof presies hierdie selfde afwassing van sondes by ons doop. 
 Waar beloof Jesus dit? O.a. Matt. 16:6 en Hand. 22:16. 
 Met Jesus se bloed aan die kruis was Hy ons erfskuld af (Rom. 5:12, Ps. 

51:7) sowel as al die sondeskuld wat ons self byvoeg. 
 Belofte 2: God gaan ŉ hartoorplantingsoperasie op hulle uitvoer (v. 26) 

 Deur sy Woord en Gees gaan God die wedergeboorte in baie wek. 
 God doen dieselfde hartoorplantingsoperasie (wedergeboorte) op sy kinders 

vandag. 
 Jesus beloof by ons doop dat Hy dit deur sy Gees in ons wil doen. (HK V&A 

70) 
 So was Hy ons deur sy Gees en maak Hy ons rein en nuut. 
 Dit gebeur nie by die doop nie, maar op God se tyd. 

 Belofte 3: God gaan sy Gees in hulle gee, en hulle in staat stel om 
gehoorsaam te wees. (v. 26) 

 Wedergebore mense val soms steeds in sonde. 
 God gee sy Gees vir die gelowiges van die OT, maar nog baie meer 

permanent en wonderlike vir die gelowiges van die NT ná Pinkster (Hand. 
2). 

 Jesus beloof ook by ons doop dat Hy ons deur sy Gees verder wil was vir die 
res van ons lewe. 

 Die Gees laat jou deel in Jesus se oorwinningskrag, en so kan jy al hoe meer 
die sonde oorwin. So was die Gees jou vir die res van die lewe. 

 Gaan hierdie wonderlike beloftes outomaties in vervulling vir elkeen wat 
gedoop word? 

 Nee, hierdie wonderlike beloftes moet ook geglo word! (HK V&A 20) 
 
 

VERGADERINGS 
Die ouderlingvergadering vind plaas op 4 Maart 2019 om 18:00 

WARRIOR RACE 2019 – FONDSINSAMELINGS-
AKSIE 

Angie van der Spuy, Aileen Gouws, Pieter Classen en Charlotte 
Roussouw (Saawe) gaan op 6 April 2019 aan die Warrior Race op 
Tierpoort in Pretoria deelneem. Die Warrior Race bestaan nou al vele 
jare en behels ‘n resies met ‘n stel hindernisse. Hulle gaan as ‘Rebels 
with a Cause’  inskryf en beoog om elkeen geld in te samel vir Saawe 
(South Africa Action for World Evangelization). Hulle sal die gemeente 
se ondersteuning in dié verband waardeer. Kontak asb vir Angie van 
der Spuy, Aileen Gouws en/of Pieter Classen, sou jy belangstel om ‘n 
donasie te maak en/of ander ondersteuning te verleun. Borge is per 
KM = R10 = R50 (5KM); óf per hindernis R10 = R150 (15 
hindernisse); of ‘n donasie van jou keuse. Gaan kyk op YouTube wat 
die Warrior Race behels: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf8Pk9NFGYc 

Nagmaal en katkisasie afsluiting 
Volgende Sondag die 10de Maart 2019 vier ons nagmaal en sluit die 
katkisasie ook af vir die kwartaal.  Katkisasie open weer op die 14de 
April 2019 om 18:00 
 
Nuwe webtuiste 
Ons nooi almal uit om na ons nuwe website te gaan kyk by  
 
http://www.gksasolburg.co.za. 
 
Jy kan elke week se preek daar gratis aflaai 
en luister. 
Jy sal ook die volgende daar kry: 
 
 Ons elektroniese kalender. 
 Alles oor ons bedieningsplan. 
 Alle belangrike advertensies in ons 

gemeente. 
 

Laat weet ons wat jy dink. 


