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PROGRAM VIR VANDAG  
 

Baie welkom by ons Erediens. Ons diens word vanoggend  10:00 regstreeks op  
NG Rondebosch se Facebookblad en Zoom uitgesaai.  

Die Zoom-skakel sal nou telkens dieselfde wees.  
h&ps://us02web.zoom.us/j/83804447977?pwd=Y2M2U2h4YlJJdFhkbzE4T0RiMDZxQT09  

Mee�ng ID: 838 0444 7977  Passcode: 691201  
 

Prop. Heinrich Niehaus 
  TEKS: Psalm 8          TEMA: Ons Waarde Tussen Hemel En Aarde  

 

1
Vir die musiekleier. Op Haghi<et. 'n Psalm. Van Dawid. 

2
Here, ons Heer, hoe 

mag@g is u Naam oor die hele aarde, U wat u luister bo die hemelruim ves@g. 
3
Deur die mond van kleuters en suigelinge het U mag geves@g, vanweë u 

teenstanders, om vyande en wraakgieriges s@l te maak. 
4
Wanneer ek na u 

hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U geves@g 

het – 
5
wat is 'n mens dan dat U aan hom dink, 'n mensekind dat U aan hom 

aandag skenk? 
6
U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak; U het hom 

met eer en majesteit gekroon. 
7
U laat hom heers oor die werk van u hande; U 

het alles onder sy voete gestel: 
8
al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere 

van die veld, 
9
die voëls van die hemel, en die visse van die see wat verbytrek 

op hulle roetes deur die oseane. 
10

Here, ons Heer, hoe mag@g is u Naam oor 

die hele aarde! Psalm 8: 1-10 

             Ons is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure jubelend na 
die gemeenskap uitreik. 

We are an inclusive family which reaches out to our community 
with joy and with open doors. 

 Bydraes vir Junie 2022  
 
Dankoffers: R13 793 
(Mikpunt: R54 000)                                                               

Erediensoffers: R 635 
(Mikpunt: R12 000)       

 

DINSDAG 

10:00 Erediens HL 

 

WOENSDAG 

19:00  Bybelstudie  

Freanweg 15, Rondebosch 

 

16 Junie - Jeugdag 

17 Junie - Skole Vakansiedag 
 

!!! 2 JULIE - BASAAR !!! 
 

DANKIE VIR DIÉ WAT HULLE 
NAME REEDS OP ŉ LYS GESKRYF 

HET. 
ONS BENODIG STEEDS MENSE 
OM DIE DAG VAN DIE BASAAR 
TE KOM HELP. ONS BENODIG 
OOK SKENKINGS VAN KLERE, 
BOEKE EN BESTANDDELE VIR 

ONS KOSAANKOPE VIR DIE DAG. 
 

BYVOORBAAT DANKIE 
KONTANT DONASIES                    

TOT DUSVER: 

R 6000 

Verskeie van ons gemeentelede is in 
die bed met griep en Covid.  

 
Kom ons dra ons gemeente as geheel 

aan die Here op. 

GEBEDSVERSOEKE 

Joey Smith -  HL Siekeboeg 
Marietjie Basson -  La Recolte 

Versorgingseenheid - Durbanville 
 
 
 
 
 
 
 

Aslegging van Hester 
Mensina van der 

Westhuizen vind vandag 
na afloop van die 

erediens plaas. Indien jy 
die seremonie wil 
bywoon, is jy baie 

welkom. 
                                                         

Onthou tog van ons Nismuur en dat jy  nou al 
reeds vir jou ŉ plekkie mag bespreek. 

VERJAARDAE VIR DIE WEEK 

 

Elizabeth Le Sueur  12 Junie 

Esme Vivier        14 Junie 

Tana Feyt    15 Junie 
                                                                              

Baie geluk met jou  verjaardag.  
Mag die Here  jou seën. 

Baie dankie vir elkeen se bydrae . Mag die Here jou ryklik seën.                



OPSOMMING: 

Die eerste woord van die Psalm self is die Naam van die Here. Dit is hoe ons 

gebed begin. Die musikant-koning Dawid, of ‘n priester in die Tempel van 

Jerusalem wat aan die Dawidiese dinas@e behoort, of ‘n anonieme aanbidder 

van die Here soos ons ook maar is, begin die Psalm so – diep geroer tot 

gebed. 

Die rede dat die Psalmdigter so geroer is, is dat hy die naghemel aanskou. 

Daar is ‘n krag@gheid, ‘n skoonheid daaraan, wat ons nog altyd roer. Ons voel 

dieselfde wanneer ons die pla&eland of die wildernis ingaan en die 

ligbesoedeling van die stad ontsnap. 

Die grootsheid, die koninklikheid van die Here is duidelik in Sy skepping. Want 

as die hemelruim so groot is, so beeldskoon is, moet die skepper daarvan tog 

nog “groter” wees, en boonop ‘n kunstenaar sonder parallel. 

Vir die heiden nasies was die hemelse liggame, die son en maan en sterre, nie 

bloot natuurverskynsels nie, maar gode, en is daarom aanbid. Ons moderne 

name vir die Planete kom natuurlik van die Romeinse panteon af – so iets van 

hierdie vergoddeliking van die natuur bly vir ons bekend. 

Vir die Here, so skryf die Psalmdigter, is die hemelliggame blote versierings vir 

Sy skepping, soos die sterre wat ons bo op ons kersbome hang. “Die werk van 

Sy vingers.” Bewyse van Sy mag. 

Die majesteit van die ruimte daarbo (en van God!) kan maak dat die mens 

klein voel. Daarom vra die Psalmdigter juis: “wat is ‘n mens dat U aan hom 

dink, ‘n mensekind dat U aan hom aandag skenk?” Dit behoort dus spo&end 

te klink: “wat is hierdie ding wat ‘n mens is?” Die vraag wat so poë@es gestel 

is, is dus: wat kan die waarde van die mens wees, wat so klein is, voor ‘n 

kosmos so groot? Voor ‘n God so groot? 

Maar hier draai die Psalm met ‘n verrassende openbaring! Eerder as ver 

onder die sterre, onder die hemelwesens, het die Here ons net effens minder 

as Sy engele wat by Hom is, gemaak. Wanneer ons opkyk hoort ons eintlik nie 

die afskuwelike afstand te sien nie, maar eerder die sterre wat ons as kroon 

dien. Ons is gekroon deur God met die Here se eer en majesteit bo ons. 

En onder ons is die skepping, die aarde waaroor Hy ons heerskappy gegee het 

omdat ons in Sy koningskap deel het. Ons is verantwoordelik vir die hele 

skepping omdat dit alles onder ons voete gestel is. 

Dit is ‘n ander boodskap as wat die wêreld verkondig – dit is nie nihilisme, die 

waardeloosheid van die mens nie; en dit is ook nie narsissisme, die selfsug@ge 

oor-waardering van die mens nie. Ons enorme waarde is deur God gegee, in 

Hom gesetel. 

Dit is juis “deur die mond van kleuters en suigelinge” wat die Here Sy mag 

ves@g “om vyande en wraakgieriges s@l te maak.” Die grootheid van die 

kosmos beteken ook nie dat die Skepper so oneindig ver weg van die mens af is 

dat Hy onverskillig oor ons lot is nie. Eerder, die glorie van God is heel onder, 

onder die kleinstes, die swakstes, geves@g, vir wie Hy lief is, en met wie Hy in 

verbond getree het. So het Hy Israel as Sy volk gekies. So is Hy spesiaal ‘n 

beskermer van die swakkes. 

So is die logika van die Pase – dat die Here God self neer daal, in nederigheid 

broos word, met die doel dat die mens in Hom verheerlik sal word, opwaarts 

geneem word – reeds teenwoordig in die Skepping. 

BAIE BELANGRIKE BASAAR-AFKONDIGINGS 
 

Vanoggend is daar bestandele op die lyste in die saal ingevul wat ons 
benodig. Gaan maak ‘n draai en kyk of daar iets is wat jy vir ons kan aankoop 

of borg. 

Ons benodig hierdie bestandele so gou as moontlik. Byvoorbaat dankie.  

 

Indien jy ook vir jou tafel ‘n advertensie wil plaas, laat weet die kerkkantoor! 

 

 

Vanoggend is 'n Dringende versoek van die 

dames in beheer van die  

Koektafel! 

                                                                                                 

Indien enige gemeentelede bereid is om gebak by te dra, sal u ons asb ver-

wiCg. Ons benodig melkterte, kleinkoekies, kolwyntjies, broodjes of 

muffins. 

Skakel LizeEe by 066 359 2542. Dankie! 



ONS BENODIG NOG DIE VOLGENDE 

Koeke - Tuisgebak 

Melkterte - Tuisgebak 

Kleinkoekies - Tuisgebak 

Brode - Tuisgebak 

Kolwyn@es - Tuisgebak 

“Chips” (bevrore) (1kg pakke chips) (20 kg benodig) 

Sweet Chillie sous (3 x bo&els) 

Kontant vir samosas en spring rolls 

5 kg Maalvleis - R500 Kontant - Wil self vleis aankoop 

Tama@esmoor 15 x blikkies 

“Chutney” en Klapper 

Kerrie-poeier, borrie, “steak en chops spice” 

Meel  (10kg) 

Bakpoeier, Kaneel en Suiker 

Olie (2liter) 

30 Eiers 

“Popcorn” pakkies x 2 (ons gaan dit self spring) 

Olie (1liter) 

Kontant donasie vir koeldrank aankope 

R400 vir huur van spirngkasteel (reeds bespreek) 

Gebakte poedings  -  indien jy een kan bak en skenk vir die poeding-tafel 

Ons wil graag al ons bestandeel-donasies teen die 21ste Junie 
hê. Dit gee ons dan ’n idee van wat ons nog nodig het en die nodige tyd om al die aankope 

te doen. Indien jy bereid sou wees om ons te kom help om die saal reg te kry voor die 
basaar, laat weet asb die kerkkantoor. Ons beoog om tussen 29 Junie en 1 Julie die saal 

mooi te maak en tafels uit te sit.  
Baie dankie aan elkeen wat reeds ‘n donasie gemaak het. 


