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Voorafsang 
Afkondiginge 
Orrelspel (rustig, kort) 
Seëngroet 
Votum = Rom. 10: 9 - 11 
Geloofslied = 498: 1 
Doop Chiney Hobbs + haar boetie en sussie 
 Gebed 
 Lied 292: 2  
Boodskap en Voorstelling loop hand aan hand: 
 Elkeen kom individueel vorentoe, alfabeties, 
 met telkens elkeen se foto en tekskeuse op die skerm, 
 en gaan sit dan op stoele in die liturgiese ruimte. 
 The Message in the Mess Age n.a.v. persoonlike tekse. 
 Dus: as die boodskap klaar is, sit hulle almal voor. 

Die tyd waarin ons leef, is ‘n gemors 
- misdaad, moord, oorlog, rampe, siekte, korrupsie,  
   morele verval, onvrede, liedeloos, ens. (brei uit…) 

We live in a mess age!  Do we as christians have a message?  
ευανγηλιον = euangélion = evangelie = goeie nuus = boodskap. 
Die boodskap van die evangelie, die goeie nuus, is: 
 ons is nie vasgevang in ‘n hopelsose einde nie, 
 maar word bevry tot eindelose hoop. 
Monique Bennin Rom. 12: 12 

Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; 
volhard in gebed.  

Dit is ons boodskap: hoop, staan vas, bid. 
Meliska Botha Ps. 64: 2 
 Hoor my as ek kla, o God,  

beskerm my lewe teen die bedreiging van die vyand! 
Dat God luister na ons gebede, dat Hy ons beskerm, 
 daarvan getuig baie mense.  
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Sunet Botha Hebr. 12: 1 - 2 

Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies  
rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi,  
ook die sonde wat ons so maklik verstrik,  
en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, 
 met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus,  
die Begin en Voleinder van die geloof. 

Bly gefokus in die gemors – gefokus op Jesus. 
Selfs in tye van swaarkry – bly volhard 
 - met ‘n vol hart van geloof om die Here te loof. 
Sunell Brits Ps. 111: 1 

Met my hele hart wil ek die Here loof 
 in die samekoms van die opregtes, in die gemeente.  

Hoekom kan ons, moet ons loof? Want die Here red! 
Réan Clasen Rom. 10: 9 

As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en  
met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, 
sal jy gered word. 

Egter nie net bely en glo nie, maar ook doen  
- doen en loop die pad waarmee God tevrede is 

Crishell Coetzee Ps. 37: 23 - 24 
Die Here bepaal die koers van die mens  
met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom.  
As so iemand val, bly hy nie lê nie,  
want die Here help hom op. 

Dit is die message in die mess age 
 - dat ons nie bly lê in die gemors nie, 
    maar dat die Here ons ophelp en dat Hy by ons is.  
Leon de Jager Ps. 23: 4 
 Selfs al gaan ek deur donker dieptes,  

sal ek nie bang wees nie, want U is by my. 
En omdat Hy by my is, sien ek kans, kan ek aangaan. 
Dian Fourie Fil. 4: 13 

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. 
Ek is in staat – nie net op eie krag nie – maar die Here se krag. 
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 - daarom moet ek altyd aan Hom erkenning gee 
    en dankbaar wees teenoor Hom. 
Christo Greyling Kol. 3: 17 

Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles  
in die Naam van die Here Jesus  
en dank God die Vader deur Hom.  

Met God aan my kant, het ek alles wat nodig is. 
Jaco Grobler Ps. 23: 1 - 4 

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie 
Hy laat my rus in groen weivelde.  
Hy bring my by waters waar daar vrede is.  
Hy gee my nuwe krag.  
Hy lei my op die regte paaie tot die eer van Sy Naam.  
Selfs al gaan ek deur donker dieptes, 
sal ek nie bang wees nie, want U is by my.  
In U hande is ek veilig.  

Die Here se hande is die beste hande om in te wees, want: 
Chiney Hobbs Ps. 121: 7 

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar,  
jou lewe sal Hy beskerm.  

Hierdie boodskap moet uitgedra word. 
We must proclaim this message in the mess age 
 - maak nie saak hoe oud of jonk ons is nie. 
Hanlie Joubert Jer. 1: 4 - 10 

Die woord van die Here het tot my gekom:  
Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het,  
het Ek jou geken;  
voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy  
en jou as profeet vir die nasies aangestel.  
“Ag, Here my God," het ek geantwoord,  
"ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk." 
Toe sê die Here vir my: Jy moenie sê: "Ek is te jonk" nie. 
Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur,  
en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê.  
Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou,  
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Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het.  
Hy het Sy hand uitgesteek, my mond aangeraak  
en vir my gesê: Ek het nou My woorde in jou mond gelê.  
Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om 
af te breek en uit te roei, te vernietig en plat te slaan,  
te bou en te vestig. 

Die Here het Sy woorde in ons monde gelê, 
 Sy boodskap aan ons toevertrou. 
 Hy neem ons in Sy vertoue.  
Corné Mostert Ps. 25: 14 

Die Here neem dié wat Hom dien, in Sy vertroue. 
Die Here wil ons vertrou, ons wat Hom dien. 
En ons kan Hom vertrou  - vir Sy goedheid en Sy liefde.  
Antoné Myburgh Ps. 107: 1 

Loof die Here, want Hy is goed,  
aan Sy liefde is daar geen einde nie! 

Ons liefde moet wees soos God se liefde. 
Ons moet die boodskap uitdra  
van die liefde van God en van die God van liefde 
- deur die eienskappe/kenmerke van die liefde. 

Mariska Pretorius 1 Kor. 13: 4 - 7 
Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik;  
dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie,  
is nie verwaand nie.  
Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang 
nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 
Dit verbly hom nie oor onreg nie,  
maar verheug hom oor die waarheid.  
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  

The message in the mess age  
is indeed that our God is an awesome God! 

Lana Rossouw Deut. 33: 26 - 27 
Daar is niemand soos God nie, Hy ry deur die hemel  
om jou te kom help, in Sy majesteit ry Hy op die wolke.  
Die ewige God is 'n skuilplek, Sy arms is altyd onder jou. 
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Daarom is dit belangrik:  
Richard Scanlen Ps. 37: 5 

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom;  
Hy sal sorg.  

Die Here sal sorg – vir nou en vir altyd, vir ewig. 
Dit is juis die boodskap van die evangelie,  
die goeie nuus van Jesus.  Hy het self gesê: 

Ryno Schoeman Joh. 6: 47 
Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe. 

Jesus het ook gesê hoe ons moet bid 
 - o.a.:“Laat U wil geskied op aarde net soos in die hemel” 
In die gemors van die wêreld, moet ons anders begin dink 
 - begin dink en doen soos God dit wil. 
Leoné Steenkamp Rom. 12: 2 

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, 
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. 
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is,  
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.  

Oor God se wil en hoe belangrik dit is, lees ons ook in Spreuke. 
Shane Thompson Spr. 10: 2 

Goed wat deur onreg bekom is, bring geen voordeel nie; 
om te lewe volgens die wil van God,  
red 'n mens van die dood.  

God se wil is goed, dit is tot ons voordeel, ter wille van ons. 
Lara van Breda Rom. 8: 28 

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk  
vir dié wat Hom liefhet,  
dié wat volgens Sy besluit geroep is. 

Uiteindelik is die hoofboodskap,  
the main message in the mess age: 

Liandri Vorster  Jes. 41: 10  
Moenie bang wees nie, Ek is by jou,  
moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.  
Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas,  
met My eie hand red Ek jou.  
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Dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het 

- met hierdie boodskap van redding. 
� Antwoordlied 360: 1, 2, 3 

[Die kinders bly dan staan – met gesigte na die gemeente – 
 en ek gaan staan onder – met my rug na die gemeente.] 
Formulier  vir die Belydenis van Geloof (aangepas en verkort). 
Elkeen antwoord afsonderlik. 
Gelukwensing en Uitdeel van boekies: 
 saam met Willem Janse van Rensburg (Voors. Kerkraad), 
 Jan Scnetler (Leier-oudl.) en Sarie Harmse (Leier-diak.). 
Gebed 
Lied 304: 1 (Almal), 3 (Net die gemeente, nie die kinders nie) 
Offergawes – Ouers geleentheid om hul kinders geluk te wens 
Slotlied = 256: 1, 2 (op melodie 422) 
Seën 
Musikale AMEN . 
 

Leon 

DDDDr r r r LLLLeon M eon M eon M eon M SSSSteenkampteenkampteenkampteenkamp 
BA, B Th, Lis Teol, Honns Voorl & Klin Sielk, 
M Th Klin Past, Ph D Pastorale Terapie, 
Sert. Finans. Beplanning. 
  
Asterlaan 16 
Sunridgepark 
Port Elizabeth 
6045 
  
Tel.: 041-360-1159 / 082-722-1313 
Faks na e-pos: 086-512-0127 
  
 


