
Die Koringaar              NG Kerk Koringberg 
 

21 Februarie 2021 
 

Teks: Hebreërs 1: 1-4 

 

“Aan die regterhand van die Majesteit” 

“...het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die 
hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat Hy ’n Naam 

geërf het wat uitnemender as hulle s’n is.” (Heb. 1:3-4). 

Ons leef in ’n tyd waarin die vertroue in ons land op ’n laagtepunt is. 
By hierdie laagtepunt kan mens maar die kerk ook inreken. So wat 
kan ons doen en waar kan ons kyk om vertroue in die kerk te herstel? 
Wel, soos die verbruikers vertroue indeks na die regering en hulle 
beleid en hulle administrasie kyk vir vertroue, so moet die kerk na 
die Hoof van haar regering kyk vir vertroue.  As ons vertroue in die 
kerk probeer herstel, los van Christus, dan beland ons verbruikers 
vertroue op ’n skuinsvlak omdat dit losgly uit die omlysting en die 
perke van die Skrif in sy geheel. Dan is ons pogings om vertroue in 
die kerk te herstel die gevolg van menslike pogings om self die 
instrument van verandering en vernuwing in die Kerk van Christus te 
wees. Dan is dit aards, menslik en onsuiwer, en dus verwerplik voor 
God. Omdat dit op ’n bedekte manier die Hoof van die Kerk van Sy 
kroon ontneem En, omdat daar versteekte twyfel aan die gesag en 
genoegsaamheid van die Skrif hieragter skuil. Volgens die 
gereformeerde oortuiging is dit egter net die Skrif, waardeur Christus 
bedien word, wat die kerk tot reformasie en vernuwing bring. Omdat 
dit die weg is wat Christus daarvoor aandui en kies. Christus is die 
mondstuk van die kerk, Hy is die gesig van die kerk, Hy is die 
heerser oor die kerk, Hy is die Woord. Hieroor meer vanoggend.  



VOORBIDDING  
 
Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of tuis 
aansterk ná operasies of behandeling: Alwyn Carstens, Gert de Waal. 
Wayne & Helga Swart. Ons medelye ook met die familie van ds. 
Thinus van Vuuren wat die 8ste Februarie oorlede is.  
 
Verjaarsdae: Ian Blankner 21/02, Trudie Vosser 21/02, Dawie van 
der Merwe 22/02, Charl Hugo 23/02, Hennie Smit 24/02, Francois 
van der Merwe 24/02, Hennie Pretorius 25/02, Lize-mare le Roux 
26/02, Lize Steyn 26/02.  
  
Deuroffer: Plaaslike Jeug 
 
Vergaderings:  21/02 - Jeug 
 
Nagmaal: 28ste Februarie 
 
Tender: Tenders vir die Plaas Brakwater vir termyn 2022 – 2027 is 
beskikbaar by die Kerkkantoor en moet voor of op 17:00 10 Maart 
2021 ingehandig word.  
 

GEMEENTEBEDIENING 
 

Kategese: Begin weer vanoggend.  
 
Jongwerkendes Bybelstudie: Woensdag 24 Feb. om 19:00   
 
Midweek Bybelstudie: Woensdag 3 Maart om 09:30 aan huis van 
Nick en Hester Truter, hoofstraat 1.   
 
Huisgodsdiens: Daar word elke week ’n beplanning vir 
huisgodsdiens op die WhatsApp groep en webtuiste gedeel.  
 



WhatsApp: Om deel van die gemeente se WhatsApp groep te wees 
kontak asseblief die kerkkantoor.  
 
Teebeurte: Almal wat bereid is om tee te maak en te bedien na die 
diens kan asb. vir Karin Theron kontak (082 578 2294).  
 
Gasvryheid: As jy bereid is om die Koringaar nuusbrief by die deure 
uit te deel voor die diens, kontak asb. vir ds. Nel. 
 

BARMHARTIGHEID 
 
Sopkombuis: 2 dae per week vir voorskoolse kinders in gemeenskap 
vanaf Maart – November. Skenkings is altyd welkom.  
 
Kosbank: Kospakkies vir behoeftiges in ons gemeenskap. Kontak 
vir Andrea Truter vir enige navrae (082 328 1089) hieroor.  
 
Dagsorg : Die vroeë kinderontwikkeling projek by die POP sentrum.  
Kontak vir Peter Fourie vir navrae (082 862 8686).  
 
ACVV: Die senior burger koringklub fokus op weeklikse 
programme vir senior burgers in ons gemeenskap. Kontak asb. vir 
Lize Steyn (082 263 9434 ) vir navrae.  
 
Nal'ibali: Die gemeenskap leesprojek vir kinders. Kontak vir Lize-
Maré le Roux (061 109 9336) vir navrae.  
 
POP: Daar is ’n behoefte by die POP sentrum aan enige ongebruikte 
klere, skoene, beddegoe, gordyne, toerusting, huishoudelike items. 
Kontak gerus vir Bessie (063 456 2369) 

 
TAFELGESPREK 

 
Vraag: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God? 
Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as 



die Hoof van sy Christelike kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader 
alles regeer (b). (a) Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22. 

Vraag: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus 
vir ons? 

Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse 
gawes in ons, sy lede, uitstort (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag 
teen alle vyande beskerm en bewaar (b). (a) Hand 2:33; Ef4:8. (b) Ps 
2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8. 

NG Kerk Koringberg 
 
Kerkraad:  
Dorp: ouderling Flip Botes (083 633 2662)  & diaken Emden Vosser (083 655 
2414).   
Hooggeleë : ouderling Kobus Dippenaar (082 897 2490) & diaken Marnus 
Engelbrecht (083 659 8327).  
Bergrivier: ouderling Andre Kritzinger (078 255 8245) & diaken Ryno Olivier 
(083 411 0312) 
Klipvlei: ouderling Christoff Truter (083 346 4912) & Barend Brand (076 372 
1010).  
Leraar: Ds. Jaco Nel: Pastorie: 065 576 2986; Epos: 
nelpetrusjacobus@gmail.com.  
 
Kommissie voorsitters: 
Vrouediens: Adèle du Toit (083 954 9524)  
Plaaskommissie: Arnold Brand (083 285 7812) 
 
Personeel:  
Skriba/ kassiere: Lize Steyn: Sel: 082 263 9434; Epos: 
ngkkoringberg@gmail.com 
Koster: Gert de Waal: 078 375 9549 
Kerkkantoor oop Woensdae 13:00 – 17:00 
 
Facebook: www.facebook.com/Koringberg-NG-Kerk 
Webtuiste: koringberg.ng.org.za 

FNB Rek. no. 621 390 582 27 
 

 


