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        2019-08-11 

 

        (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 
 

 JAARGANG  20  NOMMER  4 
     

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

 Langnaweke en Skoolvakansies: 
 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 19H00 

 
 

  

DIE SKRIF SÊ TOG:  "NIEMAND WAT IN HOM GLO,  
               SAL TELEURGESTEL WORD NIE  . . ." 

 
MET DIE WOORDE VAN ROMEINE 10:11 HARTLIK WELKOM IN DIE 
VROEGDAG EREDIENS. 
 
DANKIE DAT JY ‘N MONTANAPOORTER WIL WEES.   

 

MONTANAPOORT:  
 As huisgesin van God is ons bly oor Hom. 
 Volg ons Hom. 
 Gee ons vir mekaar om. 
 Bring ons hulp en hoop vir ons wêreld. 

 

 
WELKOM AAN DIE FAMILIE EN VRIENDE VAN NICO EN ILZE LOURENS. 

 
"BARMHARTIGHEID VERLEEN  
  HY DEUR GESLAGTE HEEN 
  AAN WIE IN GODSVREES LEWE. 
  SY ARM, GEDURIGDEUR, 
  TOT KRAGDAAD OPGEBEUR, 
  IS MAGTIG,  HOOG VERHEWE . . . . ."  (SB 4-1:3) 
 

HOU MOED.  TREE VIR TREE VORENTOE! 

GEDAGTE VIR AUGUSTUS 2019: 
“EENVOUD IS DIE VREUGDE VAN DIE LEWE . . . .” 

“Wie sou die Heer nie prys nie, 

  as weer met nuwe gloed 

  ‘n rusdag ons begroet? . .”  (Ps. 92-1:1) 

Gereformeerde Gemeente Pta-Montanapoort 
“Dinamies kerk in die wêreld” 
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MAAK 'N NOTA: 
 Voorbereiding: DV 18 Augustus 
 Nagmaal:  DV 25 Augustus 

 

DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  19H00 
 
Liturg:  Dr. Pieter Heystek Dit is langnaweek en ons is die gaste   
  van Pta-Magalieskruin om 19h00. 

Lofprysing:  Psalm 100-1:1-4 (Beurtsang)  
Lees: Psalm 27  
Teks: Psalm 27:1  
Tema: Sonder 'n banghaar op my  kop  
 vrees ek niks of niemand nie . . . . .  
Gemeentesang:  
Psalm 40-1:2,5,8  
Lied 184:1-4 (na belydenis en wet)  
Psalm 119-1:4 (voor doopbediening) 
Psalm 134-1:4 (na doopbediening) 
Psalm 18-1:1,14  
SB 13-2    

 
KERKRAAD VRA JOU VRIENDELIKE AANDAG VIR DIE VOLGENDE 

 
 

OFFERGAWES:  (HANDELINGE 2:44,45) 
 

TYDENS DIE EREDIENSTE:    
Diens van barmhartigheid   
 

BY DIE KERKDEURE: 
11 AUGUSTUS : Oggend : Emeritaatsfonds  
18 AUGUSTUS : Oggend : GKSA Sustentasie Aand : GKSA Jeugsorg 
25 AUGUSTUS : Oggend : Instandhouding vd Erediens Aand : Kerklike Tydskrifte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
11 AUGUSTUS : Oggend : BAO2 - Oudl. Casper Erasmus en Diak. Roua Pretorius 
18 AUGUSTUS : Oggend : BE1 - Oudl. Willem Lubbe en Diak. Adelene Lubbe 
 : Aand : TR1 - Oudl. Flip van der Walt en Diak. Fransie van der Walt 
25 AUGUSTUS : Oggend : TR3 - Oudl. (Vakant) en Diak. Michelle van der Walt 
 : Aand : ZCE - Oudl. Adriaan van Niekerk en Diak. André Venter 
 

(T.W.V. DIE EER VAN GOD EN ORDELIKE GEMEENTE-FUNKSIONERING) 

     

GEEN TEE/KOFFIE VANDAG  
AANGESIEN DIT LANGNAWEEK  
IS. 

ONTHOU DIE KERKRAAD SE BESLUIT:  (TYDENS DIE EREDIENS MET NAGMAAL) 
Dankoffer met elke Nagmaalsondag: 

Soos dit ons gebruik is word daar met Nagmaal twee offergawes onder die erediens opgeneem: 
 Dankoffer:  Vir die instandhouding van die erediens en die aanvul van fondse vir  

diens in die Koninkryk.  (Direk na die preek) 
 Offergawe vir diens van barmhartigheid:  Vir mense in nood (Soos gewoonlik) 

 

NUWE LIDMATE:   
Baie welkom.  Skakel gerus met 
dr Pieter Heystek (082 682 1142). 
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WYKSBYEENKOMS: 
Die lidmate van Wyk TR1 moet onthou 
van ons Wyksbyeenkoms om 10H30 aan 
huis van Flip en Fransie van der Walt. 
 

KATKISASIE:     
 Voorskool – Gr. 7: Geen les vanoggend agv langnaweek.  Weer volgende Sondag les. 

 Gr. 8 – 11: Woensdag.  Gewone plek en tyd. 
  Gr 8-10 - Les 10.  Ouers en verbondskinders moet die les saam doen! 
 

'N MOONTLIKHEID WORD DALK 'N WERKLIKHEID: 
Die bediening van die Here se Woord in die erediens is die opdrag van die dominee.  Wat 'n opdrag!  Nie te 
sê "die dominee sê" nie, maar die lewende Here sê!  (1 Korintiërs 2:2;  1 Korintiërs 9:16). 
 

Ek vra jou voorbidding.  In my 'n groeiende begeerte om in 'n preek of twee te fokus op uitsprake soos: 
 Ek het nie tyd nie! 
 My "werk" vra alles van my!  
 As ek iets doen, doen ek dit 100% 
 My loopbaan en die Koninkryk van God. 
 Die Koninkryk van God en my loopbaan. 
 My roeping . . . . 
 Te min ure in die dag vir wat ek moet doen . . . .  ek is so moeg! 

 

Ekself het nog nie 100% duidelikheid oor hoe en wanneer nie.  Dalk is my gedagtes juis nie die wil van die 
Here nie. 
 

BID SAAM VIR INSIG EN DUIDELIKHEID. 
 

(Terloops:  Die Kerkraad het dit goedgekeur dat ek soms tydens die oggenderedienste "kategismuspreke" 
mag preek.) 
 

dr. Pieter 
 

KLEINGELD WORD GROOTGELD: 
Kry vir jou 'n blikkie op die tafel by die kerkkantoor se ingang.   
Ons laat die sente inrol en dit word rande.  Groot dankie vir  
almal wat met soveel entoesiasme aan die projek deelneem!   
As jy 'n vol blikkie met kleingeld het, gee dit dan op 'n Sondag vir dr. Pieter. 
 

DANKOFFERS: 
 Dankie vir jou "gee" vir die saak van die Koninkryk. 
 Indien jy per Debiet Order offer:  Maak seker dat jou bydrae teen die 5de van elke maand van jou 

rekening afgetrek is.  Indien nie, skakel dan die Kassier, Jan Bedford (082 638 1265). 
 Offers per koevert:  Maak seker jy gebruik die gemeente se koevert hiervoor.  Neem vir jou 'n paar op 

die tafel voor die deur na die Kerkkantoor. 
 Moenie huiwer om met die Kassier te skakel indien iets nie 100% is ten aansien van jou dankoffer nie. 
 

PREKE OP CD: 
CD's van die preke kan bestel word teen R20 per CD.  Vul die vorm van Montanapoort, op die tafel in die 
ingansportaal in.  Phillip du Plessis sal jou bestelling neem en die volgende Sondag in die portaal na die 
erediens jou preek CD gereed hê. 
 

VISITASIE:  
Die gemeente ontvang DV 29 Augustus visitasie (Art 44 Kerkorde).  Lidmate wat die Visitatore wil ontmoet 
moet vroegtydig met die Skriba, oudl. Paul du Plessis, skakel.  Visitatore is:   
ds. Attie Venter, en dr. Amos Sekhaulelo. 
 

JAARPROGRAM 2020:  
Alle Diensgroep Sameroepers word versoek om hulle 2020 datums voor of op  
4 September 2019 aan die Admin Beampte deur te gee.   
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DIAKONIE 
 

 Voorsitter: Leon van der Walt 082 322 2618 
Skriba: Adelene Lubbe 073 148 3247 
Kassier: Gert Smit 079 502 1969 
 

 Die volgende rekeningnommers vir lidmate wat moontlik 'n bydrae sou wou maak: 
 President Kruger Kinderhuis Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys 
 ABSA (632 005) ABSA (632 005) 
 Ben Swart Straat Rek. nr. 020 840 145 
 Rek. nr. 090 340 808 Verwysing:  Naam en  selnommer 
 Verwysing:  Naam en selnommer 

 
DIENSGROEPNUUS 

Dankie aan elke diensgroep vir al julle  
dienswerk gedurende dié kwartaal! 

 
 

BYBELSTUDIE: 
21 Augustus om 09h00 in die kerksaal.  Studiestuk 6.   
Almal is hartlik uitgenooi.  Studiestuk 7 is ook reeds  
beskikbaar op die tafel by die kerkkantoor. 
 

VRIENDEKRING:    
2019 MIDWEEK-WEGBREEK: 
ATKV Buffelspoort  -  DV 16-20 September 2019 
Koste:  R3 475 per persoon wat deel 
Finale betalings is Augustus betaalbaar asseblief. 
Vir almal wat Buffelspoort toe gaan:  Hou die nuusbrief dop.   
Ons sal 'n datum deurgee om saam te kom om al ons reëlings te finaliseer. 
 

DOPPER-TJOPPERS: 
Dopper Tjopper Boemelaars-Aand!! 
Wie gaan die beste boemelaar wees???  Pryse te wen!! 
Speel lekker bordspeletjies vir die res van die aand. 
 

Wanneer: Vrydag 16 Augustus 2019 
Waar:  Kerksaal 
Hoe laat:  18:00 - 21:00 
Iets te ete:  Slap Chips en Russians 
Bring:  Kussing om op te sit en 'n bordspeletjie van jou keuse 

 
DOPPERDUIMPIES: 
Julle gaan julle ogies nie glo nie!  Hou die Poortpos dop!  Baie lief vir elkeen van julle. 

 
EVANGELISERING: 
Crossroads Prison Ministry 
 

'n Maand of drie gelede het 'n handvol lidmate van ons gemeente betrokke geraak by bogenoemde 
bediening.  Crossroads is 'n wêreldwye bediening wat vanuit 'n kantoor in Waverley administreer word en 
die verspreiding van die antwoordstelle van en na die verskillende gevangenisse.  Hulle modereer ook die 
nagesiende antwoorde en die begeleidende mentorsbrief wat elke antwoordstel vergesel. 
 

21 JAAR FEES DIENSGROEP: 
DV 2020 is Montanapoort gemeente se 
"mondigwordingsjaar".   
Baie jare, 21 om presies te wees van 
eindelose Goddelike liefde en bewaring. 
'n Datum wat jy móét opskryf!! 
DV 30 en 31 Mei 2020 
 

HOU (4-6 OKTOBER 2019) 
OOP.  ONS GAAN KAMP. 
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gee     wys 
 doen 

 uitreik 
vra             help  werk 

 

 

Crossroads Prison Ministry het sy ontstaan in Amerika waar die kursus ontwikkel is spesifiek om in 
gevangenisse gebruik te word.  Dit is nie aan enige denominasie gekoppel nie en hoewel uit en uit Bybels 
gefundeer, is die kursus positief ingestel teenoor studente wat deelneem en gee liefdevolle en taktvolle 
leiding.  Die missie is:  "Connecting prisoners with mentors in Christ-centered relatioinships so that lives, 
prisons and churches are restored through the Gospel."  Hierdie kursus word in meer as 20 lande 
wêreldwyd aangebied en in ons geval administreer CSDA die bediening. 
 

'n Nota van een van die studente: 
 

"Thank you crossroad for teaching me the word of God and for reminding me about my 
birthday.  I was not aware of it and I thank for this course.  I really enjoy it.  I also pray for 
you all the members of crossroad God bless you all. 
 

Since I've received Jesus as my Lord my life has changed.  I also thank God because I didn't 
find Him but He find me." 

 

Van tyd tot tyd ontvang die mentors 'n skrywe van die Church Mobilization Director, Douglas Cupery met 
wenke, inspirasie en bemoediging om as mentor te volhard want dit verg tyd, baie gebede en toewyding 
om elke week hierdie sensitiewe werk te doen.  Jou brief is in baie gevalle die enigste kontak wat die 
student met die buitewêreld het.  Jy moet te alle tye professioneel bly en positief aanmoedigend dat die 
student moet volhard in sy Bybelstudiekursus. 
 

As daar nog gemeentelede is wat ook wil deelneem aan hierdie bediening, kontak vir Hermie Venter by  
083 308 0688. 

 
VROUE VIR CHRISTUS:       
 

Liewe Gemeente Montana-Poort 
 

Vanaf VvC (Vroue vir Christus) graag die volgende: 
Baie dankie vir elkeen wat afgelope Sondag saam was Steve Biko hospitaal toe – weer eens 'n 
vreugdevolle verrykende ervaring, ondanks die raaksien en ervaar van menslike pyn en ongerief . . . die 
mooi skoon sale, die uitstekende sorg en die vriendelike personeel is ligbakens in elke saal! 
 

**Sponskussings: DANKIE vir reeds genoeg geldjies om al die benodigde kussings te kon aankoop en 
oortrek – dankie Betsie, vir die maak van elke oortreksel – opregte waardering! 
 

TWEE BELANGRIKE DATUMS SMEEK VIR U AANDAG, ASB:   
Saterdag 24 Augustus 2019 is die Kruger Kinderhuis-fondsinsamelingsdag by St Mary's Diocesan 
in Brooklyn.  Alle detail is op die lyste in die voorportaal – kom skryf asb vandag nog julle name daarop, 
ons geniet elke jaar 'n feestelike oggend in ons losie daar! R180 pp.  
 

Saterdag 31 Augustus 2019 is ons eie VvC – Damesoggend  waar ons mekaar se gawes en talente in 
dankbaarheid vier en geniet . . . . een Saterdag in 'n hele jaar s'n . . . . 09:30 vir 10:00 in ons saal                
Detail hiervan in aparte venstertjie, moet dit asb nie mis nie! 
 

Enige navrae:  een/meer van ons VvC - bestuur is elke Sondag direk na die diens beskikbaar by die tafel 
in die voorportaal, kom gesels asb;  ons help graag!  So nie, skakel ons by enige nr/epos hier gelys. 
 

 Naamlys en Kontakdetail Bestuurspan Vroue vir Christus (VvC) 
Nicoleen du Plessis 0785431421 nicoleendup@gmail.com 
Adri Wyma 0827828942 adriwyma@gmail.com  
Betsie Kleynhans 0833604954 kleynhans.wilma@telkomsa.net  
Su-Rika Jones 0827311803 surikajon@gmail.com   
Maretha Robberts 0827772785 robertsmaretha@hormail.com   
Willemien Schoombee 0825974155 willemien.schoombee@gmail.com   
 

Ons “asseblief – blaadjie” vir die tweede helfte van 2019 
Hieronder die behoefte-lysie vir die projekte.  
Sodoende kan ons seker maak dat ons nie onnodige items opgaar nie. 
**Kombers-blokke; klein of groot – maak nie saak nie,  enige kleure.   
**Komberse aanmekaar-werk:  afmetings ongeveer 60 x 80 cm vir kinders en 80x100 cm vir  
    volwassenes.   
**Bedsokkies en serpe vir pasiënte 12-30 jr bly steeds 'n behoefte, asb!  (van enige materiaal gemaak  
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   of gebrei/gehekel – almal welkom!) (wol sowel as sakkies met blokke vir komberse op tafel in die  
   voorportaal) 
**Lopende inkopie-lysies dwarsdeur die jaar: 
 

Bruin Brode & Margarien (vir Uniefees Laerskool se broodjie-projek) 
 

30 cm liniaal, 
BIC blou penne, 
BIC swart penne, 
Pritt of Bostik-gom, 
Staedler-potlode:  HB/H en 2B, 
Uitveërs, 
Skerpmakers met 'n bakkie aan. (vir Kinderhuis en Uniefees Laerskool Skryfbehoefte-pakkette) 
 

Hiermee 'n hartlike uitnodiging na die VvC se ‘emmer-oorloop-oggend’ 
Saterdag 31 Augustus 2019 om 09:30 vir 10:00 (tot 11:30) 

 

. . . word aangeraak deur dr Marina Friend se sagte deel oor gawes en 
talente en bruikbaarheid . . . 

 

. . . stel jouself oop vir die wonderwêreld van klank en kleur deur die oë 
van jongmense van ons eie gemeente . . . 

 

. . .omring jou vir 'n rukkie met die mooi en sag en goed van die lewe . . . 
 

. . . of kuier net lekker met almal wat jy ken en leer 'n paar nuwe susters 
ken . . . 

*** 
wil jy graag jou produk uitstal of verkoop, geen koste,  alle wins vir jouself -  kontak asb vir Maretha 

Roberts 082 777 2785  voor 15 Augustus 2019 
*** 

. . . en laat weet asseblief sommer nou vir Nicoleen du Plessis 0785431421 dat jy kom, dan kan ons sorg 
vir 'n oorvloed heerlike kuierhappies . . . 

bring gerus jou ma of dogter of vriendin of ouma saam, daar is baie plek! 
 
BAIE DANKIE vir u tyd en bydraes,  dit raak regtig baie harte en daarvoor loof ons Here vir die voorreg! 

 

 
KOINONIA 

“As een lid ly, ly al die lede saam;  en as een  

  lid geëer word, is al die lede saam bly. . . . . .”   (1 Kor. 12:26) 
 

GEMEENTEVERBAND:  
 KOM ONS BID VIR SIEKES TUIS OF IN HOSPITALE. 
 BY VOORBAAT VERSKONING INDIEN IEMAND SE NAAM NIE VERMELD WORD NIE.  WEES VERSEKER DAT DIT 

NIE DOELBEWUS IS NIE. 
 LAAT WEET GERUS VIR DR. PIETER VAN ENIGE VOORSPOED OF EINADINGE. 
 
VERJAARSDAE: 
AUGUSTUS 
11 Bertus du Plessis (078 412 0051);  Elzaan du Plessis (083 267 3948 - ma)). 
12 Carmi Frouws (072 563 2335). 
13 Sarie Kruger (083 651 2258);  Cilla Venter (082 395 6118). 
14 Rina Winter (083 293 5492). 
15 Pieter Coetzer (079 170 8606). 
17 Sharon Willemse (082 754 0644). 

HARTLIK GELUK EN VREUGDE TOEGEWENS: 
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ATTESTATE:      
 Vanaf GK Andeon:  Anna Maria van Dam (072 314 8688).  Hartlik welkom. 

 
GROETE:      
Van Ewoud en Sarie Malan.  Sterkte en seën aan elke Montanapoorter. 
 
ONS LOOF DIE HERE VIR:      
Baie damme in die Weskaap met hoogste damvlakke in 4 jaar. 
 
ONS DINK AAN:      
 Streke in SA waar dit bitter droog is. 
 Boere op plase en bid vir hulle veiligheid.  

 
MET LEEDWESE:      
Afsterwe van Willem Lubbe (083 414 5339) se oupa. 
 
LIDMATE WAT SIEK IS:      
Nicoleen du Plessis (0785431421) se pappa;  Anita Erasmus (082 374 7704);  SAS Botha (083 626 6490);  
Louise Ferreira (072 677 5532);  Johan Gertzen (083 531 7575);  Sally Coetzer (082 895 5067);   
Elmarie Coetsee (065 276 6807) se pappa;  Willem Lubbe (083 414 5339);  Liezel Vorster (073 336 9381);  
Drienie van Wyngaardt (083 300 3051);  Lina Enslin (082 552 6910);  Lida de Jager (084 092 4562) se 
dogter;  Hannie Bedford (082 754 1223);  Louise Kruger (082 456 6495);  Yvonne van der Westhuizen 
(076 531 0576);  Natasha Kruger (083 632 7456) se mamma;  Erika Janse van Rensburg (072 797 9383);  
Rita Broekman (082 649 4399);  Truida de Klerk. 

 
DIE WEEK SE DOEN EN LATE: 

 

AFSPRAAK MET DR. PIETER 
 Die Predikant gaan weekliks voort met roetine huisbesoek en Diensgroep vergaderings. 
 In geval van watter situasie ookal wat die ouderling of diaken nie kan help nie, OM DR. PIETER 

TE ENIGE TYD TE SKAKEL (082 682 1142). 
 Ons bedien u graag. 
 Let daarop dat dr. Pieter by die kerkgebou ‘n kantoor het indien dit vir iemand meer gerieflik is 

om hom daar (wanneer nodig is) te spreek. 
 

 

11 Augustus : Doop - baba Lourens 
 

12 Augustus : Huisbesoek dr. Pieter 
 

13 Augustus : Bedienings Diensgroep 
 

14 Augustus : Wykshuisbesoek TR1 om 10h30 dr. Pieter 
 : Katkisasie 18-20h00 
 

15 Augustus : Deputate GKSA vir TOIBO om 09h30 dr. Pieter 
 

16 Augustus : Toerusting GK Klerksdorp-Noord om 17h00 dr. Pieter 

 
 
HOE "WERK"   DIT: 
Ons gesels weer na die langnaweek. 

ONS WEBWERF:  
(WWW.MONTANAPOORT.CO.ZA)  
Alle vorige Poortposse is beskikbaar 
onder Woordbediening:  Links 
(Datum Poortpos) 
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VOORBEREIDING:   Om ons hierin te help: 
 
1. Vrae tydens jou geloofsbelydenis waarop jou antwoord "ja" was: 

 
1 Glo u in die enige ware God: Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam u gedoop is?  
 
2 Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid 

geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die 
Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is?   

 
3 Glo en bely u dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van 

die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk 
word en in die kerk hier geleer word?  

 
4 Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe 

standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief 
te hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te 
sien, u lewe en saligheid buite uself in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n 
godvresende lewe te bevestig?  

 
5 Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om 

as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die Woord en sakramente ywerig te soek, 
u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing 
van die koninkryk van God aan te wend en dat u u aan die Christelike vermaning en tug sal 
onderwerp as u in leer of lewe u misgaan? 

 
 
 

2. Formulier ter voorbereiding: 
 
Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:  
  
Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God 
verootmoedig.  Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van 
die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken 
en geskenk is.  Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te 
bewys, opreg voor Hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te 
lewe.  
  
Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel.  
Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor 
hulleself.  Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die 
wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, meinediges en 
ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, 
rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie.  Want 
niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie.  Tog kom 
ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie;  inteendeel, ons 
kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek.  Daarmee erken ons dat ons van 
nature deur die sonde dood is.  Ons het inderdaad nog baie gebreke:  gebrek aan geloof, aan 
ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste.  Ons het egter deur die genade van 
die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie 
van God te lewe.  Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig 
maak om deel te he aan die hemelse spys en drank. 

 
 


