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Fontein
Nuusbrief van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift

Erediens 09:00 Dr Douw Breed (Nagmaal)
Lees Lukas 7:36-50
Teks: vers 47
Met liefde in my hart aan tafel.
Niks om te betaal nie. ‘n Mens kan jou indink hoe onstigtelik die sondige vrou se optrede in die
Fariseër, Simon, se huis was. Simon beoordeel nie net die vrou nie. In die situasie
beoordeel hy ook vir Jesus. Hy besluit dat Jesus nie ‘n profeet is nie, want anders sou Hy nie
die vrou toegelaat het om te doen wat sy gedoen het nie.
Jesus ken egter Simon se gedagtes en rig Hom op ‘n uiters persoonlike manier tot Simon. Hy
vertel vir Simon ‘n verhaaltjie van twee mense wat in die skuld was by ‘n geldskieter. Die een
het baie geskuld en ander min. Die belangrike punt in die verhaaltjie is egter die feit dat al
twee niks gehad het om mee te betaal nie. Simon en die ander luisteraars sou weet dat die
persoon wat baie skuld gehad het, na die sondige vrou verwys. Sy het beslis niks gehad om
mee te betaal nie. Die persoon in die verhaaltjie wat min skuld gehad het, so sou almal weet,
was Simon.
Met die verhaaltjie word Simon se probleem uitgewys. Hy het niks gehad om sy skuld te betaal
nie. As jy skuld het – al is dit minder as iemand anders s’n - en jy kan nie betaal nie, is jy
skuldig. Simon en elkeen wat dink haar/sy lewe sal vir God aanvaarbaar wees, word tot ware
sondebesef gelei. Nagmaal is vir hulle wat waarlik hulle sondenood ken.
Liefde is die bewys, nie die grond nie. Die sondige vrou wat by Jesus se voete kom staan het,
het waarskynlik Jesus hoor preek of ‘n wonderwerk van Hom gesien. Sy het tot die besef
gekom dat daar deur Hom ook vir ‘n slegte mens soos sy, genade kan wees. Jesus se vraag
aan Simon aan die einde van die verhaaltjie maak dit duidelik dat die vrou daar in Simon se
huis, in liefde optree teenoor Hom by Wie sy kwytskelding van haar skuld gevind het. Haar
liefde is nie die grond vir haar vryspraak nie, maar die bewys van die vryspraak. Sy het in
Jesus Christus geglo en het vryspraak ontvang. My liefde vir my Here is die bewys dat Hy
deur sy kruisdood vir my vryspraak bewerk het.
Hierdie liefde is oorweldigend en baie persoonlik. Die sondige vrou kom in die huis van
Simon in, die huis waar sy geweet het sy nie welkom sou wees nie. Sy doen wat sy
geweet het, ongehoord is. Haar hele optrede getuig daarvan dat sy, gedring deur die
Gees, oorweldig is deur persoonlike liefde vir Hom wat haar by kwytskelding uitgebring
het. Sy het by Jesus Christus God se genade gevind. Gedring deur liefde gaan ek na die
tafel waar my Verlosser Gasheer is.
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Met liefde in my hart na my lewe.
Geloof, liefde en vrede. Die vrou wat in Jesus geglo het en wat haar Verlosser liefhet, kan met
“vrede” weggaan (v. 50). Gelowige, by die Nagmaal word jy versterk in jou liefde en kan jy
met ware vrede terug gaan na jou lewe van elke dag.
Liefde wat hoogmoed, arrogansie, hardheid wegneem. Jesus se boodskap aan Simon was
duidelik. Die besef dat God se vryspraak alleen uit genade is, behoort die liefdeloosheid,
hoogmoed, arrogansie en hardheid uit sy hart te neem. Wat Simon se reaksie was, weet
ons nie. As leser van hierdie gebeure, moet ek vra of die liefde vir my Verlosser my
hoogmoed, arrogansie en hardheid wegneem.
Liefde wat bekwaam maak om die Blye Boodskap te verkondig. Wanneer die liefde vir Hom
wat vir my kwytskelding bewerk het, my lewe vul, sal ek nie sondaars soos die vrou én soos
Simon wegstoot nie. Die liefde maak my bekwaam om die evangelie te verkondig.

Liturgie met Nagmaal.
Votum
Aanvangseën
Sing: 47:1, 4
Geloofsbelydenis
Wet
Sing: Ps. 4:2, 3
Skriflesing: Lukas 7:36-50
Teks: vers 47
Woordverkondiging
Nagmaalsformulier
Sing Ps. 23:1
Nagmaalviering
Sang tydens die viering: Ps. 116
Gebed
Liefdegawe
Sing: Sb. 5-4:1, 2, 5, 6
Slotseën

Afkondigings vir vandag:
Teeskink: Wyke 2 en 16 + KTA
Diaken en ouderling aan diens: Wyk 7 en 8
Hulpkategete word benodig vir volgende jaar. Laat weet asb vir Kobus
van der Merwe as jy kan help.
Aanddiens: Dr Douw Breed (Kerssangdiens)

Ds Zander van’t Zand is na die Gereformeerde Kerk Kameeldrift beroep.
Die Gemeente het verlede Sondag na die oggenddiens gestem en ds Zander
van’t Zand is gekies en beroep.
Ds Zander van’t Zand

Ouderdom: 30 jaar
Gemeente tans: Middelburg-Noord (Kerk
ontbind) beroepbaar
Vanaf: 2016
Bevestig as Ds: 2016
Getroud met: Marina
Vrou werksaam as; Tuisteskepper
Getal kinders: 1
Inligting op Youtube: https://youtu.be/BknSt_hmeos
Inligting op webtuiste: www.gkmn.co.za

LIEF EN LEED
Ons vra vir voorbidding:


Moriska Kruger se verloofde, Charl Becker, is
stabiel in die hospitaal nadat hy tydens ‘n gewapende roof in sy nek geskiet is. Oom Ben
Kruger het ‘n operasie aan sy oog se retina ondergaan.



Christo Fick het vandeesweek ‘n prostese inplanting gekry om sy stem te
probeer verbeter. Die operasie het goed afgeloop.



Anuscha van der Walt is in die hospitaal vir behandeling. Daar word voorbidding gevra.



Bid asseblief:



vir die beroeping van verkose predikant.



mense wat hulle werk verloor het.



Baie sterkte aan al die leerlinge wat steeds met eksamen besig is.

Kollektes vanoggend

Kollekte volgende week

Diakonie: Barmhartigheid

Diakonie: Barmhartigheid

Kerkraad: Teologiese Skool Biblioteek

Kerkraad: Ekumensiteit Jeug Londen

Nuwe lidmate baie welkom!


Nuwe intrekkers, voltooi asb ook die vorm vir nuwe intrekkers wat beskikbaar is op
die webblad, en epos dit aan die kantoor kerkkameeldrift@gmail.com

Genade-Onthou boekie
Die boekie met die Genadedag se inhoud
asook ander getuienisse oor die genade bediening in die gemeente van 34 jaar wat aan
elke gesin belowe is, is vanoggend beskikbaar. Neem asb slegs een per gesin.

Kersprogram vanaand om 18:30
Voices Divine is die gaskunstenaars vir die aand.
Nooi jou vriende na die geleentheid!
Ons benodig hulp as volg: (Laat weet vir Susan waar jy kan help)


Enige suster wat vrugteslaai kan maak vir 20 persone.



Skenk van roomys.



Tafeldek na oggenddiens



Roomysballe maak na die oggenddiens



Hulp voor die aanddiens vanaf
17:30.



Opruim na die funksie

GELOFTEFEES 2020
Kameeldrift, Zeekoeigat, Leeufontein, Buffelsdrift
KOM DEEL OP 16 DESEMBER 2020 OM 08H00
IN DIE VOLGENDE AKTIWITEITE SAAM MET ONS:
KERKDIENS:

Hervormde Kerk, Montana Oos

PREDIKER:

Ds Frikkie van Wyk

Geloftefees bestuursvergadering

08h00

en kollekte
Geloftediens: Ds Frikkie van Wyk

08h15

Afvuur van ‘n voorlaaier

09h00

Afsluiting met Die Stem
Geselligheid: Vrugteslaai en roomys / koffie en tee
Dokumentêre vertoning van die Slag van Bloedrivier

Navrae:
Ds Frikkie van Wyk

083625 6788

Coetzee Bester

083440 5968 ( Voorsiter )

Ziets Fourie

082 570 7547

Elda Diamond

082 821 6752

Magda van der Walt

079 297 4794

Koekiebak 2020
Baie dankie aan almal wat gehelp het om die
koekies te verpak die afgelope week.
Neem asb fluks bestellings teen R110 per
kilogram.
Die koekies kan vandag afgehaal word in die
kleinsaaltjie.

GEREF KERK KAMEELDRIFT
Dit is sowaar weer sulke tyd! Beplan nou vir
ons heerlike tuisgebakte
SMULLEKKERrrr WATERTAND KOEKIES!
R110.00 per kilo / 500gram @ R60.00
Gemengde pakke bestaan uit 5 soorte:
*Koffiekoekies
*Vlakoekies
*Gemmerkoekies
*Soetkoekies
*Klapperkoekies

ONS LEWER OOK AF!

Die opbrengs gaan onder andere aan spesiale skole vir gestremdes en
sorgbehoewende kinders. Die koekies sal 18 November beskikbaar wees!
Bestellings kan geplaas word by
Susan Fourie 082 745 4117 / posvirsusan@gmail.com
Veronica van Wyk 082 566 4275
Bankbesonderhede: ABSA/ Rekening naam: Susters Geref Kerk
Kameeldrift / Rekening: 1430810088 / Verwysing: Koekies en persoon se
van.

Rita van Wyk het ook kaartjies vir die Duet-fees. Skakel haar by: 082 303 2276

Anco Farming

Groente vars uit die grond, te koop in jou omgewing!
Brinjal—R25 per kg
Spinasie—R10 per bondel
Blomkool—R20 per kg
Seldery—R10 per bos
Lufa—R25 per kg
Bottel kalbas—R20 per kg
Amaranth (hanekam) - R15 per bos
Koljander—R15 per bos

Kontak Anton by 079 924 9439 of
Kobus by 079 928 9365

 Nuttige inligting 
Ds Johannes Aucamp:  072 815 7375
Koster: Susan Fourie  082 745 4117
Pastorie:

 (012) 819 1181

Kantoor: Marelize Maré  (012) 819 1424
 082 339 7144
Fax nommer: 086 272 6119
Epos:

kerkkameeldrift@gmail.com

Bankbesonderhede by ABSA
Geref Kerk Kameeldrift: (1430340154)
Diakonie: (1430280135)
Susters: (1430810088)

BAIE BELANGRIK: Maak asb seker dat
u ‘n Naam en Doel van die betaling as
verwysing gebruik, sodat ons die geld
reg kan allokeer.

