
  

NG Kerk Melkbosstrand 

Nuusbrief     

8 Mei 2022 

Baie welkom by ons Erediens  

MOEDERSDAG 

Ds Geo de Kock 

8 Mei 2022   

Sondag Erediens 09:00 

Deur kollekte:  Spes. kol. Vroue 

Bediening 
 

Die video link sal elke Sondagoggend 

om 09:00 beskikbaar wees. 

 

Kategese hierdie Sondag na die 9:00 

kerkdiens.  

KuierNet na kerk in die binnehof. 

 

Nuwe lidmate:  Baie welkom! 
 

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

Lief en Leed 

Ons dink aan al ons gemeentelede wat siek 
is, of wat in die hospitaal is of was. Ons wens  
almal ŉ spoedige herstel toe.   

 

Baie geluk aan almal wat die afgelope week  
verjaar het en wat die komende week       
verjaar.                

Besoeke aan 75+ lidmate 

Ons wil graag meer besoeke aan ons 75+ lidmate 

bewerkstellig, daarom het ons vrywilligers (vrouens 

in die gemeente) nodig om ons asb. te help. Daar is 

soveel ouer persone wat alleen is en ŉ ekstra 

besoek of ’n kuiertjie baie sal waardeer. 

Kontak asb vir Sonja Snyman: 083 2357198 

Pinkster 

Sondagaand 29 Mei 2022  tot  

Donderdagaand 2 Junie 2022 

in ons kerk om 18:30. 

      Ons leef in gebed: 

• In ons wêreld: Ons bly bid vir die effek van die oorlog in Oekraïne. Ons bid in die 

besonder vir die kerk in Rusland en Oekraïne en vir die gesprekke tussen 

wêreldleiers oor die konflik. 

• In ons land: Die voortgaande stryd teen korrupsie. Uitdagings vir die nood in KZN 

na die vloede 

• In die kerk: Ons bid vir ons sendelinge; Rico, Mariana en hulle kinders. Bid dat die 

Here in al die ontwrigting van Covid en oorlog vir hulle die pad sal aandui. 

• In die gemeente: Dat die opstandingskrag van Jesus in ons gemeente sal werk tot 

groei en hoop. 





Preekopsomming   Openbaring 7:9-17 
In hoofstuk 5 het Johannes (die skrywer van hierdie boek) ’n visioen gesien van een “wat op die troon 
gesit het”, wat ’n boekrol vashou wat met sewe seëls verseël is (5:1). Hierdie seëls sal van was of klei 
gemaak word, wat op so 'n manier geheg word dat die dokument nie oopgemaak kan word sonder om 
die seël te breek nie. Sulke seëls sal dus die dokument 'n mate van beskerming gee, want enigiemand 
wat met die dokument wil peuter, sal eers die seëls moet breek. 

Die was- of klei-seëls sou gemerk word met die indruk van die owerheid se seëlring, en gee dus die 
dokument die gesag van die een wat dit verseël het.  “Simbolies word mense deur God of die Gees 
verseël om God se gesag oor hulle te merk (2 Kor 1:22; Ef 1:13; Openb 7)”. 

In hoofstuk 6 lees ons dat hierdie boekrol die geheime van die toekoms bevat. Die Lam sal die seëls een 
vir een oopmaak en geleidelik gebeure openbaar wat die seëls weggesteek het.  ’n Engel het gevra: “Wie 
is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?” (5:2). Niemand op aarde is waardig gevind 
nie, en Johannes het in wanhoop begin huil. ’n Ouderling het egter gesê dat die Leeu van Juda waardig 
is (5:5).  En dan – in plaas van ŉ Leeu, sien Johannes die geslagte Lam daar staan.  En wanneer die 
Lam die boekrol in Sy hand neem, begin die vier-en-twintig ouderlinge en die vier lewende wesens 'n 
lofsang sing vir die Lam se waardigheid om die boekrol oop te maak.   

Daarna begin ’n menigte engele die lied saamsing (5:11-12) – en uiteindelik hoor Johannes hoe elke 
skepsel op aarde om die Lam se waardigheid te besing.  Hoofstuk 5 sluit af met die vier lewende wesens 
wat “Amen” sê—en die ouderlinge wat neerval om die Lam te aanbid (5:14). 

Hoofstuk 6 wys hoe die Lam die eerste ses van die sewe seëls oopmaak. Alhoewel dit gewoonlik nie 
moontlik sou wees om enige van die inhoud van 'n boekrol te sien totdat al die seëls gebreek is nie, is 
die boek Openbaring nader aan poësie as aan prosa, en die progressiewe aard van die openbaring wat 
volg op die breek van elke seël behels so bietjie digterlike vryheid.   

Hoofstuk 7 kan in twee dele opgedeel word:  Vers 1 tot 8 speel op aarde af en beeld uit hoe die 144 000 
gemerk word met die seël van Go

In hierdie visioen word Johannes se tydelike perspektief vinnig verander na die tyd van die wederkoms, 
die Parousia. Daar is verskeie visioene soos hierdie in 

Openbaring wat prolepties is, dit wil sê, hulle bied 'n toekomstige gebeurtenis aan asof dit reeds gebeur 
het. Baie elemente van hierdie visie verteenwoordig die hemelse perspektief wat volg op Christus se 
wederkoms – dit word uitgebrei in hoofstukke 19–22.  

voor die Lam 

In Openb.5:6 word 'n dramatiese transformasie beskryf wanneer Johannes omdraai om die Leeu van 
Juda te sien en hy slegs die geslagte Lam te siene kry. 

Hier in Openb. 7 word die eksklusiewe stamme van 144 000 Jode op soortgelyke wyse getransformeer 
tot 'n inklusiewe menigte wat elke ras, etniese groep en nasie op aarde insluit. Vanuit hierdie groep het 
Jesus individue met sy bloed gekoop (5:9) – dit verwys dus na die Kerk van alle tye. 'n baie groot 
skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en 
taal, en het voor die troon gestaan.  'n Metropool soos Efese kon baie etniese groepe onder sy 
bevolking hê, maar net in Rome sou jy die totale etniese bevolking wat in die ryk en verder 
verteenwoordig word, kon vind.  Sulke etniese diversiteit het eweneens die vroeë kerk gekenmerk. 
Hierdie prentjie vervul talle Ou Testamentiese profesieë wat praat van die evangelie wat na alle nasies 
uitgaan. Hierdie profesieë is alles gebaseer op God se verbondsbelofte met Abraham: “In jou sal alle 
volke op aarde geseën word” (Gen. 12:3). 

groot skare 

Die frase “groot skare” gee aan ons 'n interessante historiese konneksie. Beide die Romeinse historikus 
Tacitus en die Romeinse geestelike, Clement, het gepraat van “groot menigtes” Christene wat hul 
lewens in die tyd van Nero verloor het. 

As mens hierdie Joodse en Grieks-Romeinse agtergronde in gedagte hou, is die palmtakke in die hande 
van die martelare 'n kragtige verklaring van hul oorwinning oor die magte van die bose. Hierdie multi-
etniese menigte vereer  God en die Lam vir die verlossing wat hulle ontvang het. 

 
 

9 Hierna het ek gesien, en kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit 
elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die Lam. Hulle het lang wit 



Hulle het lang wit stolas gedra, met palmtakke in hulle hande. 

Soos die 24 ouderlinge is hierdie menigte rondom die troon geklee in wit klere, wat hulle identifiseer as 
die groep oorwinnaars (vgl. 3:4, 18; 4:4).  

Wit is simbolies regdeur die Bybel en dui op suiwerheid, heiligheid en oorwinning.  Hulle hou palmtakke 
vas. Die palmboom is inheems aan die warm Mediterreense klimaat.  Vir beide die Grieke en die 
Romeine het die palm gedien as ŉ simbool van oorwinning. Die Griekse skrywer, Pausanius, verskaf die 
agtergrond: “By die meeste spele het die oorwinnaar 'n palmkrans of 'n palmtak in sy regterhand 
vasgehou.” Die palmtak het egter ook 'n simbool van viering en oorwinning vir die Jode geword. Nadat 
Simon Gasa in 141 v.C. verower het, het hy en sy manne die stad binnegegaan met blydskap en 
palmtakke gewaai “omdat 'n groot vyand verpletter en uit Israel verwyder is.” 

Met Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem kort voor sy kruisiging, het die skare sy koms gevier deur 
palmtakke te swaai.  As mens hierdie Joodse en Grieks-Romeinse agtergronde in gedagte hou, is die 
palmtakke in die hande van die martelare 'n kragtige verklaring van hul oorwinning oor die magte van 
die bose. Hierdie multi-etniese menigte vereer  God en die Lam vir die verlossing wat hulle ontvang het. 

 
Die Lam word hier geïdentifiseer as die bron van ons verlossing.  Die uitbeelding van God wat op die 
troon sit, staan lynreg teenoor die opvatting van die Romeine dat die keiser die bron van alle redding is 
en dat hy op die troon sit. 

 
Al die engele... het toe op hulle gesigte neergeval 

Die groot skare rondom die troon word nou saamgegroepeer met 'n magdom engele. Hierdie engele 
aanbid God.   

 
Amen is ŉ Hebreeuse woord wat ‘laat dit so wees’ beteken.  Hulle beaam hiermee die lofsange van die 
menigte.  

 
Een van die ouderlinge vra Johannes om hierdie groep in wit klere te identifiseer en eerder as om te raai, 
vra Johannes die ouderling om self te antwoord.  Die ouderling identifiseer die skare as diegene wat uit 
die groot verdrukking gekom het. Daniël het gepraat van 'n groot verdrukking wat deur die heiliges 
verduur sal word wanneer die einde kom (Dan. 12:1).  Jesus het ook sy dissipels oor daardie dae 
gewaarsku: “in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld 
af nie was nie en ook nie weer sal wees nie.”  (Matt. 24:21).  

Die omvang van hierdie lyding wat in hierdie post-apostoliese dokument (ca. 95–100 nC) beskryf word, 
stem ooreen met die historiese feite van Nero se vervolging.  

Die omvang van hierdie lyding wat in hierdie post-apostoliese dokument (ca. 95–100 nC) beskryf word, 
stem ooreen met die historiese feite van Nero se vervolging.  

10 Hulle het met 'n harde stem uitgeroep:  “Die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit, en 
aan die Lam!” 

11 Al die engele het rondom die troon, en ook rondom die ouderlinge en die vier lewende wesens, gestaan. 
Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon, en God aanbid  

12 en gesê: 

“Amen! 

Die lof, die heerlikheid en die wysheid, 

die dank en die eer, 

die krag en die sterkte 

kom ons God toe vir ewig en ewig. 

Amen!” 

13 In antwoord daarop het een van die ouderlinge vir my gevra: “Hierdie mense wat die lang wit stolas dra, 
wie is hulle, en waar kom hulle vandaan?”  14 Ek het hom geantwoord: “Meneer, u is die een wat weet.” En 
hy het vir my gesê:  “Dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas, en 
wit gemaak in die bloed van die Lam. 



Hulle het hulle lang stolas gewas, en wit gemaak in die bloed van die Lam 

Hierdie beeldspraak lyk paradoksaal — klere word rooi, nie wit nie, wanneer dit in bloed gedoop word. 
Die simboliek is dus uiteraard geestelik en nie letterlik nie.  Dit verwys direk na die gebruik van die Jode 
om ŉ offerdier te slag om vir hulle geestelike reiniging te betaal.  Na die Uittog uit Egipte toe die wet by 
berg Sinai gegee is, het die Israeliete hulleself geheilig deur hulle klere te was en hulle van seksuele 
omgang te onthou (Eks. 19:14–15).  Terwyl die oorwinnaars in Sardis geprys is omdat hulle nie hul klere 
besoedel het nie (Op. 3:4), word hulle hier geloof omdat hulle hul klere skoon gemaak het.  

 
Deur God in sy tempel te dien, word die belofte aan die oorwinnaars in Filadelfia vervul: “Elkeen wat die 
oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak” (3:12). Hierdie tempel waarin hulle 
dien, moet ook simbolies verstaan word – dit verwys nie na die tempel in Jerusalem nie.  

Die geestelike werklikheid van die tempel word goed uitgedruk deur die skrywer van Hebreërs: 
“Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware 
is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn.” (Heb. 
9:24).  Die Kerk word dus in die Allerheiligste toegelaat... in God se teenwoordigheid, sonder enige 
skeidsmure. 

Die belofte dat God sy tent oor sy volk sal uitsprei, vind regdeur die Bybel weerklank. In die woestyn het 
Hy sy teenwoordigheid geopenbaar deur die wolk bedags en die vuur snags (Eks. 13:21). Salomo het die 
tempel gebou as 'n “waardige huis”  vir God om vir ewig te woon (1 Konings 8:12–13).  Hierdie belofte 
dat God by sy volk sou woon, was aanvanklik vervul met die koms van Jesus, wat onder ons kom woon 
het (Joh. 1:14) - (letterlik, “kom tabernakel het”).  

Hier is 'n proleptiese aankondiging dat daar 'n dag sal kom wanneer die tabernakel van God, God se 
fisiese teenwoordigheid, vir altyd by die mense sal wees. 

 
Die hemelse voordele vir diegene wat die verdrukking verduur het, word direk uit Jesaja 49:10 gehaal. 
Daar belowe die Dienskneg van die Here om sy volk in die land terug te bring, waar Hy vir hulle sal sorg. 
Dit sluit geen honger of dors in, geen son of versengende hitte nie en genoeg waterbronne.  In 
Openbaring word die Dienskneg van Jesaja geïdentifiseer as die Lam wat die Herder sal wees vir sy 
mense. Hierdie selfde Here, wat Dawid se herder was (Ps. 23:1), het verklaar: “Ek is die Goeie 
Herder” (Johannes 10:11,14).  

 
Hierdie finale voordeel is veral gepas vir diegene wat so baie trane gestort het namens die koninkryk  
van God, as gevolg van hulle verdrukking. Dit vervul 'n belofte dat by die laaste feesmaal die trane van  
sy kinders se gesigte sal afvee.   (Jes. 25:8). Hierdie persoonlike daad van goddelike troos sal uiteindelik 
gebeur vir almal in die nuwe Jerusalem nadat die ou orde van dinge, insluitend die dood, verby is.     
(Op. 21:4). 

15 Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle Hom dag en nag in sy tempel dien.  En Hy wat op die 
troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. 

16 Hulle sal nie meer honger of dors word nie; nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. 

17 Want die Lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine 
met lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee.” 



ONS NAAM HET VERANDER! 

KOOP EN GEE  VERANDER NA OMGEE 

Ons beplan nog ‘n paar positiewe veranderinge!        

Hou ons dop! 



BANKBESONDERHEDE 

NG Kerk Melkbosstrand          

Rek:  ABSA  405 334 8637       

Verwysing:  Jou naam en van asb. 

Kaartfasiliteite is beskikbaar by die 

kerkkantoor. 

SENDING:  ABSA                      

           Rek 9285067335 

Of gebruik Snapscan Webblad 

www.ngkerkmelkbosstrand.co.za  

Facebook 

https://

www.facebook.comNgKerkMelkbosstrand  

Instagram:   ngkerkmelkbosstrand  

WhatsApp:  066 026 7989 

 



Raak deel van ‘n nuwe unieke kleingroep. 

Is jy ‘n ma met ‘n klein woelwater kleuter of meer by die huis? Is jou kinders groot en 
geholpe, maar jy het steeds deernis vir kleuters en begrip vir die uitdagings van jong 
mammas? Ons begin ‘n kleingroep op ‘n week oggend by die kerksentrum waar ma’s 
met hulle kleuters en ouer dames wat vriendinne kan word kan saamkom om te groei 
rondom die woord en ‘n ruimte van ondersteuning en ‘n rusplek vir mekaar te skep.  
(die kleingoed kom natuurlik saam!)  Bel Ds Albertus of die kerkkantoor en gee jou        
besonderhede as jy hieroor meer wil uitvind.  


