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        2019-08-18 

 

        (EEN PER GESIN ASSEBLIEF) 
 

 JAARGANG  20  NOMMER  5 
     

EREDIENSTYE 2019: 
 Gedurende elke skoolkwartaal: 

 OGGENDEREDIENS: 08H00 
 AANDEREDIENS: 17H30 

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

 
 

  

HARTLIK WELKOM! 
Vreugdevol bymekaar.  Gefokus op Woord en Woordver- 
kondiging, lied en lof, belydenis en wetswoorde . . . .  en  
DV volgende Sondag:  BROOD en BEKER.  Aan die lewende 
Here al die eer. 
 
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. 

 

 
"SO LIEF HET GOD DIE WÊRELD 
  DAT HY VIR ONS SY SEUN, 
  SY ENIGSTE GEGEE HET - 
  ONS REDDER, LIG EN STEUN . . . . ." 
       (SB 1-3:1) 
 

 
 

MOOI WEEK.  STERKTE IN DIE HERE. 

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) 

NUWE LIDMATE:   
Baie welkom.  Skakel gerus met 
dr Pieter Heystek (082 682 1142). 
 

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

 

DIE EREDIENS AS GODSONTMOETING 
 

OGGENDEREDIENS –  08H00     AANDEREDIENS –  17H30 
 

Liturg:  Dr. Pieter Heystek Liturg:  Dr. Pieter Heystek 
 

Lees: Psalm 33 (1953 vertaling) Lees: Johannes 6:41-71 
Teks: Psalm 33:11 Teks:  Johannes 6:41,63,66-68 
Tema: God se raad . . .  Kategismus:  Sondag 20 
 Lewensraad vir elke dag! Tema: Die Heilige Gees maak lewend! 
Gemeentesang: Gemeentesang: 
Psalm 33-1:1,4,5 Lied 200:1,2 
Psalm 33-2:1,2 (na belydenis) SB 12-3:1,2 (direk na die gebed) 
Psalm 33-2:5 (na wet) Psalm 119-1:39 (direk na die preek) 
Psalm 33-1:6  en  33-2:4 SB 8-3  
SB 13-2   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: 
18 AUGUSTUS : Oggend : GKSA Sustentasie Aand : GKSA Jeugsorg 
25 AUGUSTUS : Oggend : Instandhouding vd Erediens Aand : Kerklike Tydskrifte 
1 SEPTEMBER : Oggend : TOIBO  Aand : Bybelverspreiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIENSBEURTE IN DIE KONSISTORIE: 
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 
1 SEPTEMBER : Oggend : ZO1 - Oudl. Jan Bedford en Diak. Retha van Graan 
 : Aand : MP1 - Oudl. Ben van Vreden en Diak. Deon Frause 
 

KATKISASIE:     
 Voorskool – Gr. 7: Vanoggend na die erediens.  Ons verdaag direk na die klasse toe. 

 Gr. 8 – 11: Woensdag.  Gewone plek en tyd. 
  Gr 8-10 - Les 12.  Ouers en verbondskinders moet die les saam doen! 

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

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) 
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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.   

 
WYKSHUISBESOEK:  TR1  
Hartlik dank vir die gasvryheid en gemeenskap van die heiliges wat ek verlede Woensdag kon beleef.   
Dr. Pieter 

 
NAGMAALSTAFEL:  
Die Kerkraad en by name die Admin Diensgroep poog om die nagmaalstafel: 

 So "groot" as moontlik te maak. 
 So "verbruikers vriendelik" as moontlik te maak. 
 So "funksioneel" as moontlik te maak. 

 

Dankie vir jou geduld indien die erediens met Nagmaal ietwat langer is as gewoonlik. 

 
OMGEWINGSAKE:  
Gesien ons snel veranderende klimaatsgesteldheid wat ‘n invloed op vele omgewingsaspekte het, is dit 
eintlik angswekkend om te weet dat ons nie die gevolge daarvan vir ons welstand en omringende 
natuurlike sisteme voluit verstaan nie.  Die oplossing hiervoor is nie net in die komplekse te vinde nie.  Ons 
‘verbeter’ tog so graag God se skepping.  Die eenvoudige bydrae van elkeen van ons as bewustelike 
verbruikers is veral op ons borde te vinde.  Deur jou dieet na minder vleis en meer groente te verander, 
dra jy by om kweekhuisgasvrystellings met twee derdes te verminder. 
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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:  3 September 2019 om 10h00 in die kerksaal van Montanapoort vir 
ons beplannings vergadering. 

 
DOPPER-TJOPPERS: 
HOU (4-6 OKTOBER 2019) OOP.  ONS GAAN KAMP. 

 
DOPPIES PROJEK: 
Die doppies projek gaan in alle erns voort.  Tussen Montanapoort en Magalieskruin is daar nou reeds die 
jaar twee keer doppies gestuur vir herwinning.  Daar was onderskeidelik 268kg en 273kg doppies.  Die 
volgende besending, wat meer as die eerste twee van die jaar is, sal in die komende week of wat gehaal 
word.  Die wiel draai soms stadiger as wat ons dit sou wou sien gebeur, maar die Sweetheart Foundation 
wil u elkeen verseker dat elke doppie waardeer word en dat die fondse wat gegenereer word uit u 
bymekaar maak, baie sorgvuldig aangewend word. 
 

Die Sweetheart Foundation spesialiseer daarin om rolstoele vir mense te oorhandig wat dit nie kan bekostig 
nie.   
 

Ons wil u versoek om asb met Barnie van Heerden (082 376 9154) in verbinding te tree sou u ‘n behoefte 
hê aan ‘n rolstoel, of as u weet van iemand wat ‘n rolstoel benodig. 

 
DOPPERDUIMPIES: 
Julle gaan julle ogies nie glo nie!  Hou die Poortpos dop!  Baie lief vir elkeen van julle. 
Die diensgroep lede is:  Mintro Rautenbach (sameroeper);  Roua Pretorius;  Jessica Bergsma;  Yolandé le 
Roux;  Karel en Christelle Lessing. 

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 
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gee     wys 
 doen 

 uitreik 
vra             help  werk 

 

 

VROUE VIR CHRISTUS:       
 

Liewe Gemeente Montana-Poort 
Vanaf VvC (Vroue vir Christus) graag die 
volgende: 
Baie dankie vir elkeen wat op Sondag 4 Augustus 
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! 
Intussen brei en hekel ons lustig voort aan die komberse vir Weskoppies Hospitaal se rolstoel-pasiënte – 
dankie daarvoor! 
LAASTE GELEENTHEID OM TE BESPREEK:   
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 vir oulaas nog julle name 
daarop, ons geniet elke jaar 'n feestelike oggend in ons losie daar! R180 pp.  
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 
of gebrei/gehekel – almal welkom!)  
(wol sowel as sakkies met blokke vir komberse op tafel in 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) 

 
BAIE DANKIE vir u tyd en bydraes,  dit raak regtig baie harte en daarvoor loof ons Here vir die voorreg! 

 
Goeiedag liewe susters 
In hierdie vol en besige tye wil die emmer-oorloop-oggend (31/08) toe nie lekker vlamvat nie en 
kanselleer ons hierdie funksie.  
In die plek daarvan nooi ons 'n ieder en 'n elk vir 'n vrolike koppie lente-tee/koffie met 'n happie 
daarmee saam op Sondag 1 September 2019 direk na die diens . . . 
Voorts fokus ons in dankbaarheid vorentoe op die projekte wat nog voorlê vir die res van 2019 en sê 
by voorbaat dankie vir elkeen se hulp hiermee! 
Baie dankie.  VvC-bestuur 
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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 
18 Christiaan Lessing (082 903 4908 - ma). 
19 Cimonéy Snyman (072 763 2736). 
20 Maria Aucamp (082 876 2593);  Lena Buys (076 041 0055);  Mariette Meyer (082 832 1560). 
21 Jane Dreyer (524 3008);  Alet Marx (076 609 8385);  Henk Rautenbach (082 841 7723);   
 Ricardo van der Westhuizen (072 191 9637). 
22 Apie Kruger (082 801 6361). 
24 Dougie Ferreira (082 090 3222);  Nina Joubert (071 446 8240). 
 
ATTES:      
Met Reis-Attes na Windhoek vir twee maande:  br. Pine Opperman. 
 
ONS LOOF DIE HERE:      
 Vir die vreugdevolle dienswerk van die evangeliserings diensgroep o.l.v. Raymond Kruger.  Bid dat die 

lidmate in o.a. Cyferskuil met oorgawe in die nuwe kerkgebou sal aanbid. 
 Vir beterskap in die lewe van :  Erika J v Rensburg (072 797 9383) en Louise Ferreira (072 677 5532). 

 
ONS BID VIR:      
 Die dienswerk van die senior jeugdiensgroep o.l.v. Michelle van der Walt. 
 Die Dopperduimpie diensgroep se fokus o.l.v. Mintro Rautenbach. 
 Seën vir elkeen van ons se dienswerk in die Here se Koninkryk. 
 'n Geseënde besoek van die visitatore DV later die maand. 
 Vir bejaardes in sorgsentra van Aftree-Oorde.  

 
LIDMATE WAT SIEK IS:      
Neels Steenkamp (082 800 8002);  Liezel Vorster (073 336 9381);  Louise Kruger (082 456 6495);   
Sally Coetzer (082 895 5067);  Anita Erasmus (082 374 7704);  Fransie van der Walt (082 764 6825);   
Drienie van Wyngaardt (083 300 3051);  Lina Enslin (082 552 6910);  Martie Boshoff (082 854 7568);  
Elmarie Coetsee (065 276 6807) se pa;  Peet Buys (083 657 0400);  Adri Mulder (071 356 1536);   
Lida de Jager (084 092 4562) se dogter;  Sarie Malan (083 308 0295). 
 
WELKOM TERUG:     (Hulle was 'n tyd lank uitstedig) 
 Danie en Hetta van der Walt. 
 Ewoud en Sarie Malan. 

 
ONS DINK AAN, BID VIR EN SÊ STERKTE:      
 VIR DIE MATRIEKS MET DIE REKORD EKSAMEN!! 
 Henk en Corrie Broeze (072 258 8011) wie se suster en swaer in 'n ernstige motorongeluk was. 

HARTLIK GELUK EN VREUGDE TOEGEWENS: 
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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. 
 

 

18 Augustus : Oordenking:  Twee Riviere 09h00 dr. Pieter 
 : Evangeliserings Diensgroep vergader 15h45 
 : Oordenking:  Renaissance 18h30 dr. Pieter 
 
19 Augustus : Huisbesoek dr. Pieter 
 
20 Augustus : OUDERLINGE VERGADERING 19H00 
 
22 Augustus : Huisbesoek dr. Pieter 

 
HOE "WERK"   DIT: 
In die Gereformeerde Kerke in SA is die Woord van God die allermiddelpunt van alles in die gemeente se 
bestaan.  Daarom dat prof GPL van der Linde in die voorwoord van sy verklaring van die Kerkorde sê: 
 

"Die Kerk is die eiendom van die Here.  Christus is die Hoof van die Kerk.   
  Daarom is dit vanselfsprekend dat die Kerke hulle aan Hom moet onderwerp.  
  Hy skryf voor hoe elkeen hom/haar in die huisgesin van God, dit is die Kerk,  
  moet gedra." 

 

Genoemde voorskrifte is in die 86 artikels van die kerkorde opgeskryf.  Let wel . . .  Nie 'n Kerkwet nie 
maar 'n Kerkorde.  Gaan lees gerus die artikels op die GKSA webwerf. 
 

ONS WEBWERF:  
(WWW.MONTANAPOORT.CO.ZA)  
Alle vorige Poortposse is beskikbaar 
onder Woordbediening:  Links 
(Datum Poortpos) 

KERKKANTOOR  EN  BANKBESONDERHEDE: 
By die kerksaal se buitedeur in.   Regs van jou is trappe met ‘n staalhek.   Op met die trappe is die kerkkantoor. 
Maandae – Vrydae:  08h00-14h00;    Tel:  012 548 9082;    Faks:  086 565 8932;    Admin Beampte:  072 980 9287 
Epos:  kerkkantoor@montanapoort.co.za  Cc dr. Pieter in al jou eposse. 
Indien jy ‘n epos gestuur het, bevestig dit dan groot asseblief telefonies of per whatsapp.  Indien binne 24 uur nie 
trugvoer ontvang het nie, stuur asseblie dan net weer 'n whatsapp.  So verseker ons dat die kommunikasie vlot verloop. 
 

Gemeente se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Kerk Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4049603702;  Takkode:  632005;  Verwysing:  Lidmaat se voorletters en van. 
 

Diakonie se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Diakonie Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4056093922;  Takkode:  632005. 
 

Geref Vriendekring se bankbesonderhede:  ABSA;  Rekening naam:  Geref. Kerk Pta-Montanapoort;   
Rekening nommer:  4049603702;  Takkode:  632005;  Verwysing:  Lidmaat se voorletters en van en 
doel van geld. 
 

     

GEEN TEE/KOFFIE VANDAG AANGESIEN 
MAGALIESKRUIN NAGMAAL VIER  
EN DIE KOMBUIS GEBRUIK. 
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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. 

 
 


