
  

   

  9 April 2017   

VANDAG SE EREDIENSTE: 

OGGENDDIENS   09:00 

Dr. Braam Krüger 

Skriflesing: Lukas 19:27-44 

Teksvers:  Lukas 19: 38 

Palmsondag:  Jesus is Koning … maar nie soos jy  

                         dink nie. 
    

AANDDIENS   18:30 

Dr. Braam Krüger 

Skriflesing:  Eksodus: 20:1-17 

Teksvers:  Eksodus 20: 2 

Tema:  Wat van die wet in die 21e eeu?   

            Het dit nog ‘n plek? 

HARTLIK WELKOM AAN ALLE LIDMATE EN BESOEKERS. 

KOM GENIET ‘N KOPPIE KOFFIE/TEE NA DIE EREDIENS IN DIE SAAL. 

 Saam verheerlik ons God deur voortdurende metamorfose. 

PREDIKANTE:                           
Dr. Braam Krüger                             
☎ 082 459 5636                              

Ds Louis Buys                                                                                       
☎ 082 927 2034  

                  
BERIGTE: 
polsslag@gkbenoni.co.za 
WEBBLAD: 
www.gkbenoni.co.za 
FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/
GKBenoni/  

ADMINKANTOOR: 
Ma-Vr 08:00-14:00 
Ina Bolt 
☎ 011 849 2054 

☎ 084 339 1136 

inabolt@gkbenoni.co.za 
 
KOÖRDINEERDER 
Ronel Ritchie 
☎ 011 849 6817 

☎ 081 218 3048 

ronel@gkbenoni.co.za 
 

 ONS DOEN VOORBIDDING VIR: 

MEELEWING: 

  Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat Johan 

      en Tammy Pretorius se baba stilgebore is.  Ons dra  

      hulle op in ons gebede vir vetroosting  in hierdie  

      moeilike tyd.  
  
  Ons maak met leedwese bekend die skielike afsterwe 

       van Sarel Pretorius, Woensdag 5 April 2017. Ons dra 

       Sarel se familie en vriende op in gebed vir vertroosting   

MEEGEVOEL: 

    Dirk Cronje het Sondag 2 April ‘n nood-blindederm  

        operasie ondergaan.  Hy sterk tuis aan. 
 

   Pieter Venter gaan Saterdag, die 15de April vir   

       unicompartmental knee arthroplasty (gedeeltelike  

       knievervanging) in beide knieë.   
 

Ons bid hierdie lidmate ‘n spoedige en volkome 

herstel toe, en dat hulle God se nabyheid sal 

ervaar  

KNIELTYD - Ons gee om vir mekaar   

Vandag Wyk A3 olv. Ronel Ritchie 

Volgende week Hannes vd Linde en sy span 

TEESKINK BEURTE 
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DAGBOEK VIR  VIR  DIE  WEEK 

DAG  AKTIWITEIT                      KONTAK PERSOON LOKAAL 

So. 9/04 08:00 - 09:00 

09:00 

Gebedsuur                                        Donsie Krüger 

Peueterklas (2-4jaar)                        Anneke Salomons 

Ou Moederskamer 

Kerkhuis 

Ma. 10/04 09:30 Bybelstudie   Rynpark 5                    Adrie Goede Rynpark 5 

TER APPROBASIES: 
Die volgende lidmate word ter approbasie voorgehou aan 
die gemeente as wyksleiers vir die volgende onderskeie 

wyke: 
 
Wyk B 10 - Pieter Classen 
Wyk C 12 - Danie Barnardo 
Wyk F 17 - Mariëtte Keyser   
Wyk D 18 - Pieter du Plessis 
Wyk D 20 - Walter Buma 
Wyk D 21 - Joe Duvenhage 
Wyk D 24 - Sarel du Plessis 
Wyk F 28 - Elmarie Keyser 
Wyk F 31 - Reinette Classen 
Lisa Nel as diensgroepleier vir Lukas 15 diensgroep 
 

Ons bid hierdie lidmate leiding van die Here toe in die 
oorweging van die bogenoemde ampte. 

PSALMBOEK TOEPASSING: 
 

Laai 'n gratis toepassing af wat die 
hele Psalmboek (belydeniskrifte, formuliere en kerkorde) 

bevat op jou selfoon  of tablet! Tik “GKSA Psalms” op 
‘googlesearch’ en installeer. 

 Die toepassing kan afgelaai word by Google Play of 
die App Store. (Android en Apple) 

 Jy kan enige woord in die Psalmboek met die soek-
funksie opspoor. 

 Die toepassing gaan binne die afsienbare toekoms 
opgegradeer word. 
 
Daar is ongelukkig nog heelwat foute in die teks, maar 
daar behoort binne die afsienbare toekoms 'n opdatering 
te wees om die foute reg te stel en 'n meer gebruik-
ersvriendelike kieslys te hê.  
Ons het ook verskeie navrae vanuit die kerkverband 
gekry waarom 'n toepassing met die 2001-omdigting nog 
nie beskikbaar gestel is nie. Deputate Publikasies het van 
die begin af besluit om 'n toepassing wat die 2001-
omdigting bevat, ook beskikbaar te stel. Dit was egter 
nog nie moontlik nie, aangesien die nuwe uitgawe van die 
sg. groen Psalmboek met die nuwe bywerkings nie gefi-
naliseer was nie. Sodra die nuwe uitgawe se teks elektro-
nies beskikbaar word sal ons so 'n toepassing ook gratis 
beskikbaar maak.  

14 APRIL, GOEIE VRYDAG EREDIENS & NAGMAAL 

 @ 09:00 

Hierdie tyd van die jaar is die winkels vol “paas-hase” en 
paaseiers. Dit is ŉ lekker langnaweek en almal maak 
planne om bietjie weg te breek. 
  
Dit is egter nie waaroor Paasfees gaan nie. 
  
Vir ons as Christene is Paasfees die herdenking van ons 
Verlosser se kruisiging en opstanding, en daarom gaan ons 
op 14 April ook nagmaal bedien tydens die erediens, en 
nooi ons alle lidmate en gaste uit om saam met ons 
nagmaal te vier. 
  
Die gebeure rondom die kruis van Jesus bly altyd opnuut 
wonderlik. Die evangelie is vervul. Die Here het opgestaan! 
Hy het die dood oorwin. Hy wat onskuldig was, hang saam 
met rowers en moordenaars. Hy het die straf vir ons gedra 
sodat ons die ewige lewe kan hê. 
  
Jesus Christus se kruiswoorde laat altyd ŉ knop in my keel. 
Veral toe Hy dit uitroep: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My 
God, my God, waarom het U My verlaat? – Matt. 27:46. 
  
God het ons eerste liefgehad. Hy gee sy Seun sodat ons 
gered kan word. 
  
Mag jy opnuut die blye boodskap in hierdie Paastyd ervaar. 

PALMS—BYEENKOMS 

19 APRIL 2017 @ 10:00 in die kerksaal 

Die Palms, alle senior lidmate 60 jaar en ouer gaan weer die 

19de April lekker saamkuier, en sing.   

Die tema vir hierdie byeenkoms is: 

Ken jou liedjies uit die FAK sangbundel. 

Vir navrae kan Una Steyn gekontak word op 

 083 309 4017 
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VERJAARSDAE   

 9-15 April 2017 

DAG   NAAM KONTAK NO. 

9/04 Bertus Noppe *** 
Janka Ströh ☺ 

 

10/04 Marlene Liebenberg 
Tinah van Tonder 

083 554 9734 
 

11/04 George Harris # 
Chris Nothnagel *** 
Leonard Roberts 

 
 
083 554 9734 

12/04 Jenny Steyn 082 688 3925 

14/04 Kobie du Randt 082 553 2889 

  (☺ doop-l)         (* 70 ≤ 79)         (** 80 ≤ 89)         (*** 90≤ ) 

15/04 Rina de Jongh 
Hannes van Zyl 

082 042 4168 
083 457 3292 

KOLLEKTES 2 April  2017  
 

 Diens van Barmhartigheid :  R  5283 
 Bybelverspreiding              :  R  1836 
 
 Vandag:    Onder die diens:  DVB 
                   By die deure:  TSP Biblioteekfonds 
Volgende week:  GKSA Sustentasiefonds 

BYBELVRAAG VIR DIE WEEK 

  Verlede keer 2 April 2017  se antwoord : Samuel 17:14 

“ Toe het Absalom en al die manskappe van Israel  

gesê: “”Die raad van Gusai die Erekiet is beter as 

die van Agitofel””  Maar eintlik was dit die Here  

wat die goeie raad van Agitofel  verydel het, omdat  

die Here onheil oor Absalom wou bring”  

Die volgende Bybel lesers het korrekte antwoorde ingestuur 

Jan Lubbe;  Martie Gibson;  Derik van Niekerk;             

Johan Harmse;  Jan Bakker;  Judy Greyling; 

Hierdie week: Soek die Bybelvers 

“ Op dieselfde dag was twee van hulle op pad  

na ‘n dorpie met die naam Emmaus, ?????? 

kilometer van Jerusalem af. “ 

Vraag: Hoe ver (in kilometer) is Emmaus  

van Jerusalem af? 

 

Lees gerus Lukas en noem die afstand tussen 

Emmaus en Jerusalem en noem waar bostaande vers staan 

en SMS dit met jou Naam en Van na 082 873 3173. 

ALMANAK 2017   
April dagstukkies elektronies beskikbaar by 

www.cjbf.co.za 
Toe hulle dit hoor het hulle almal saam tot God gebid en 
gesê: “Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die 

see en alles wat daar is, gemaak het. 
En U het deur die Heilige Gees by monde van ons 

voorvader Dawid, u dienaar, gesê: Waarom het 
heidennasies tekere gegaan en het volke sinlose planne 

beraam?  Die konings van die aarde het in opstand 
gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here 
en teen sy Gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad 
gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met hei-

dennasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige 
Dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is, en hulle het alles 

gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, 
kyk hoe dreig hulle ons. 

Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal 
verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar 

tekens en wonders plaasvind 
deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.”  

– Handelinge 4:24-30 



4 

 4 

Vir ‘n gemeente om finansieel te oorleef en al die uitgawes te kan dek, maak ons hoofsaaklik staat op vrywillige finansiële 
skenkings/ Donasies/ Dankoffers/ Liefdegawes/ Bydraes. 

 

   GK BENONI BANKBESONDERHEDE:              
  BANK                : ABSA 
 TJEK REK         : 220 340 333                               Of  SNAPSCAN: 
 VERWYSING   : Volle Naam, Van & Doel  

B
arm

hartigheid 

D
eur kollekte 

                                           DEEL 11                                                   

                 ‘N WEERLIGSTRAAL VERANDER DIE KERKGESKIEDENIS 

            Johan van der Merwe                                        Reformasie 500, teologie 

 

Op reis terug deur die geskiedenis staan ons vir ‘n oomblik stil in die jaar 1505. 

 

‘n Briljnate jong regstudent met die naam Martin Luther is oppad van Stotternheim na Erfurt.  ‘n Geweldige storm dreig en 

wanneer ‘n weerligstraal die jong Luther byna raakslaan, roep hy uit: “ Red my heilige Anna en ek sal ‘n monnik word!” ‘n 

Weerligstraal was immers ‘n duidelike teken van die oordeel van God - dit het enige goeie Duitser geweet. 

 

Wanneer Luthher hom op 17 Julie 1505 by die Augustynse klooster in Erfurt aanmeld “om sy siel te red” , is dit die begin 

van ‘n verhaal wat die geskiedenis van die kerk onheroeplik verander het.  

 

Martin Luther is op 10 November 1483 in Eisleben gebore.  Sy pa, Hans, was ‘n mynwerker in Mansfeld.  Dit het veroor-

saak dat Luther as deel va die werkersklas swaar grootgeword het.  Armoede en harde werk was deel van sy bestaan. 

 

In 1497 het sy pa hom na die Domschule in Magdeburg gestuur waar Luther vir die eerste keer met ’n volledige Bybel in 

aanraking gekom het.  Hy het later verklaar dat hierdie gebeurtenis ’n onuitwisbare indruk op hom gemaak het.   

 

Luther het sy aanvanklike regstudie in April 1501 onder die naam Martinus Ludher von Mansfeld aan die Universiteit van 

Erfurt begin.  Hy was ’n briljante student  wat sy BA-graad in slegs twee jaar verwerf het. 

 

Op 9 Maart 1509 het hy sy graad in Teologie ontvang en slegs drie jaar later is ’n doktorsgraad in Teologie op 18 Oktober 

1512 deur die Universiteit van Wittenberg aan hom toegeken. 

 

Hierdie akademiese prestasie was merkwaardig veral omdat Luther dit te midde van ’n ernstige innerlike worsteling behaal 

het.  In sy eie woorde: “Ek was vir 20 jaar ’n monnik en het myself geteister met gebede, vas, wake en koue tot so ’n mate 

dat ek amper van die koue gesterf het …. Wat anders was dit as ’n soeke na die ware God?” 

 

Hoe meer Luther egter na die ware God gesoek het, hoe minder kon hy Hom vind.  Dit het Luther laat verklaar dat hy God 

nie liefhet nie, maar eerder haat.  Min het hy geweet dat die God na wie hy gesoek het, slegs maar ’n karikatuur was van 

die ware God wat Hom in Jesus Christus aan die wêreld kom bekend maak het.  Hierdie lig sou aanstons vir hom deur-

breek! 

 

 

LEES VOLGENDE WEEK:  OMDAT JY GLO, SAL JY LEWE! 

 


