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Teks: Hebreërs 10:19-25 

Die gemeenskap van die heiliges 

Baie van ons vra, maar waar en hoe kom die Here konkreet, prakties, 
voelbaar, tasbaar in my lewe? Hierop gee die Bybel ’n eenvoudige en 
duidelike antwoord: Christus roep ’n kerk wat rondom Sy Woord en 
sakramente vergader. In ’n sekere sin kan mens sê dat Christus nie 
net vir ons die weg na God open nie en nie net die weg na mekaar 
open nie, maar dat die weg wat Hy open na God deur ‘mekaar’ loop. 
Christus open vir ons die weg na God deur mense. Deur mense te 
roep om die evangelie te verkondig. Deur mense wat andersins niks 
met mekaar te doen het of wil hê nie met mekaar te verenig in een 
liggaam, die kerk. Trouens, so verwoord Paulus dit, die blote feit dat 
daar ’n gemeente is, is die sigbare gevolg en vrug, die eerste bewyse 
van die werksaamheid van Christus.  

Christus open die weg tot ’n nuwe, vreemde, ongehoorde 
gemeenskap tussen mense, ’n nuwe aan mekaar behoort. Die kerk sê    
Calvyn daarom treffend in die Geneefse Kategismus, is die vrug van 
die werk van Christus. Christus vergader, versamel en onderhou Sy 
gemeente. Hy skep ’n stuk gemeenskap in die wêreld. Teen alle 
ervaringe, alle verwagtinge, alle vansprekendhede in. ’n Sfeer, ’n 
ruimte, ’n oord, ’n stuk werklikheid. Tasbaar, sigbaar, anders, 
vreemd. Ons bely dat ons glo aan so ’n stuk gemeenskap. Ons glo dit 
is moontlik. Ons glo dit is ’n werklikheid. Ons noem hierdie 
gemeenskap kerk.  

He works on us in all sorts of ways. But above all, he works on us 
through each other. – C.S. Lewis 



VOORBIDDING  
 
Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of tuis 
aansterk ná operasies of behandeling: -   
 
Verjaarsdae: Henri Warnich 15/03, Frikkie Truter 16/03, Ina de Waal 
20/03.  
  
Deuroffer: Plaaslik eiendomme 
 
Vergaderings:  Spesiale kerkraadsvergadering vandag na kerk.  
 
 

GEMEENTEBEDIENING 
 

Kategese: Gaan voort vanoggend.  
 
Jongwerkendes Bybelstudie: Woensdag 24 Maart. om 19:00   
 
Midweek Bybelstudie: Woensdag 31 Maart om 09:30  
 
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. Kontak gerus 
vir Sandra Kritzinger (083 564 8156) of Georgina Botes (082 616 
2810) 
 
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: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? 
Antwoord: Dat die Seun van God (a) uit die hele menslike geslag (b) 
vir Hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is (c), deur sy 
Gees en Woord (d) in die eenheid van die ware geloof (e) van die 
begin van die wêreld af tot die einde toe (f) vergader, beskerm en 
onderhou (g) en dat ek daarvan 'n lewende lid is (h) en ewig sal bly 
(i). 
  
Vraag: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? 
Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen 
afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy 
skatte en gawes deel het (a). Ten tweede dat elkeen verplig is om sy 



gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander 
lede aan te wend (b).  
 
Vraag: Wat glo jy van die vergewing van die sondes? 
Antwoord:. Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan 
al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank 
moet stry nooit meer (a) wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die 
geregtigheid van Christus skenk (b) sodat ek nooit in die strafgerig 
van God sal kom nie (c).  
 

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 
 

 


