
 

Met Jesus, vir Jesus 

Nuusbrief     
16 Januarie 2022 

Baie welkom by ons Eredienste 

Ds Faani Engelbrecht 

16 Januarie 2022 

8:00 en 9:30 

Video link: https://youtu.be/UnB6zmgcECw 

Die videolink sal Sondagoggend om 9:30 
beskikbaar wees. 

 Ds Albertus is met verlof vanaf 4 Jan. - 22 Jan. 

Kuiernet begin weer 23 Januarie na die 9:30 
erediens. Almal is welkom om tee of koffie in die 
binnehof te kom geniet na die diens. 

Kategese begin weer Sondag 23 Januarie na die 
9:30 erediens. 

Die kleintjies tot met gr3 gaan tydens die 
erediens uit na hul klassie. 

Alle ouers kom volgende Sondag net na die 

erediens vir ŉ kort vergadering bymekaar. 

 

Huisbesoek: 
 
Ons leraars doen huisbesoek!  Beide het 
hulle inentings gekry en wil jou graag 
ontmoet, indien jy veilig voel.  
Kontak asb. die kerkkantoor:  021 5532753 
of jou wyksleier indien jy ŉ huisbesoek wil 
hê.  

Nuwe intrekkers: 
In die voorportaal is daar ŉ blou vormpie 
wat jy kan invul asseblief.  Ons wil graag  
persoonlik met jou kontak maak!  

Gebede vir elke dag van 2022 

In Vrydag se Oujaar boodskap het ek Psalm 131 en hierdie “Welcoming prayer” van 
Thomas Keating voorgestel as gedeeltes wat jy soos ‘n klippie in jou knapsak kan naby 
hou vir elke dag se gebruik. Jy weet waar om Psalm 131 te kry. Dis boonop kort genoeg 
om te memoriseer. Hier is die gebed. Mag dit jou in God se rus hou.  

Albertus 

Welkom, welkom, welkom. (Fr. Thomas Keating) 

Ek verwelkom alles wat hierdie dag/jaar oor my pad gaan kom omdat ek weet dat  
daarin geleentheid is vir my genesing. 

Ek verwelkom alle gedagtes, gevoelens, emosies, persone, situasies en gebeure. 

Ek laat gaan my behoefte na mag en beheer. 

Ek laat gaan my smagting na toegeneentheid, status, goedkeuring en aangename 
ervarings. 

Ek laat gaan my behoefte aan oorlewing en sekuriteit. 

Ek laat gaan my drang om enige situasie, omstandigheid, persoon of myself te           
verander. 

Ek maak myself oop vir die liefde en teenwoordigheid van God en dit wat Hy in my aan 
die vorm is.   

Amen 

Week van Gebed:   

6 Februarie - 10 Februarie 
Ons week van gebed begin 6 Februarie en 
daar sal vanaf Sondagaand tot Donderdag-
aand om 19:00 ‘n byeenkoms in die kerk wees. 



Preekopsomming. 16 Januarie 2022 

Teks:  Jesaja 62:1-5 
Tweede Sondag ná Epifanie 

 

Die pragtige gedeelte uit Jesaja 62 kan ŉ mens nogal moed gee as die wêreld vir jou gas gee! 

Hulle vertel die ware storie van ŉ lid van die Italiaanse weerstands-beweging wat iewers gedurende die 
laaste dae van die Tweede Wêreldoorlog deur die Nazis gevang is.  Hulle het hom alleen in ŉ pikdonker 
sel aangehou.  En hier het hulle hom gemartel om inligting uit hom te kry.  Hy was later só moeg en só 
honger en al só gemartel dat hy nie net oortuig was dat sy dood naby was nie, hy’t daarvoor begin wens.  

Na weke se pyn en lyding was hy oortuig dat daar vir hom geen hoop meer was nie, dat niemand van 
hom geweet het of vir hom omgegee het nie.  Hy het nie gedink dat hy ooit weer daaruit gaan kom nie.  
Hy kon nie meer nie. 

Een van die wreedste maniere waarop hulle hom  gemartel het, was deur sy slaap gedurig te onder-
breek.  Hulle sou hom sommer om geen rede nie, skielik wakker maak deur hom met water papnat te 
gooi of deur hom met stokke te slaan... 

In die middel van die een nag – na weke van hierdie tipe marteling –  is die deur van sy sel skielik oopge-
maak en een van die wagte het ŉ paar krag en vernederende woorde na sy kant toe gegooi…  Nie net dit 
nie… die soldaat het hom boonop met iets teen sy kop gegooi… Toe die man egter kyk, het hy gesien 
dat die bewaarder hom met ŉ hele brood gegooi het!  

Teen die tyd was hy al dood van die honger en hy het die brood oopgeskeur en begin om dit te verslind. 
Binne-in die brood, kry hy ŉ boksie vuurhoutjies. En binne die boksie was daar nie net vuurhoutjies nie –  
Daar was ook ŉ klein stukkie opgerolde papier.Hy het dadelik een vuurhoutjie aan die brand gesteek en 
met die lig van die brandende vuurhoutjie kon hy die een enkele woord lees wat die bewaarder op die 
papiertjie uitgeskribbel het: Coraggio!  

Coraggio! Italiaans vir “Hou moed”!  Met die een woord het hy geweet:  

“Ek moenie opgee nie! Ek kan nie nou ingee nie! Hulp is op pad!  

En dit is presies wat die Here vandag deur die woorde van die profeet Jesaja met ons wil doen! Daar is 
hoop! 

 

Hierdie is ŉ woord van hoop vir platgeslaande mense.  Dit is blye, goeie nuus vir mismoedige                                            

mense.  

In Jesaja se tyd het mense verstote en verlate gevoel – die volk is in ballingskap weggevoer en die 
tempel is verwoes!  Ek vermoed daar is baie van ons wat deesdae so voel – al is dit ook net soms – so, 
platgeslaan.  Om hierdie woord van hoop nog meer te laat uitstaan, gebruik Jesaja die metafoor van lig 
om te illustreer hoe die heerlikheid van die Here sal inbreek in die donkerte van moedeloosheid wat daar 
by die mense heers. Dit is soos die dag wat breek of soos ŉ brandende fakkel in die donkerte! 

Jesaja roep ons as gelowiges op om hoop te gee vir die wêreld! Ons – gelowiges – Jesus-volgelinge - 
wat ons weet mos dat daar hoop is! 

Hier word aan ons almal ŉ nuwe naam gegee. Dit is simbolies van ŉ nuwe bestemming, ŉ nuwe hoop, ŉ 
nuwe dimensie aan ons verhouding met God.  Ons sal genoem word “Hephzibah” wat beteken “My 
vreugde in jou.”  God se hart borrel van vreugde oor jou en my. God die Gees fluister in ons oor: “Jy het 
ŉ nuwe naam ‘JY IS MY VREUGDE’!   

Die kans op die nuwe lewe, is nader as wat ons dink. Dis naby ons, binne ons,  

ons moet net luister na die Stem agter ons (Jesaja 30:21). Die nuwe lewe is binne-in jou, want God het 
vir jou en my ŉ nuwe naam gegee:  “My Vreugde”!   

Dit moet vir ons ŉ nuwe bril gee, wat vir ons nuwe horisonne laat sien, nuwe hoop gee. 

 

Mag jy dit hierdie jaar keer op keer opnuut besef – en mag jy so leef dat ander dit in jou kan beleef. 

1 Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie, ter wille van Jerusalem sal ek nie stilbly nie totdat daar vir hom      
redding deurgebreek het soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. 2 Die nasies sal sien dat jy 
gered is, Jerusalem, al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self 
vir jou gekies het.  
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Lief en Leed 

Ons dink aan ons gemeentelede wat aan die begin van hierdie nuwe jaar siek is en wens julle almal ‘n 

spoedige herstel toe.  Indien jy voorbidding nodig het, kan jy asb die kerkkantoor laat weet.   

Oom Harold Steyn 

Oom Frikkie Carstens 

Surita Coetzer 


