ook die basiese boodskap van gurus en smouse van solipsisme (om my aandag
slegs by myself te beperk, om van die wêreld te vergeet).
Dit klink na ‘n beter 9pe vrede, maar moet ons ook dan ons gewete s9lmaak
wanneer ons onreg teëkom, om onsself in harmonie te bring met die realiteit?
Daarom is dit eintlik ‘n selfsug9ge 9pe vrede, en boonop ‘n lui vrede! Die wêreld
word opgeoﬀer, oorgegee aan chaos, sodat ek ten minste s9lte binne-in myself
mag hê. Om passief te wees wanneer ons gekonfronteer word met hongersnood,
met siekte, met armoede, met uitbui9ng.
Hoe, in kontras met wêreldse vrede, lyk Jesus se vrede?
Groter as beide! Die vrede wat Hy bied, het nie die swaard en ‘n konstante,
dreigende toesig nodig nie; maar dit is ook nie ‘n passiewe on&rekking nie. Die
vrede van God gaan altyd gepaard met die regverdigheid van God, en dit is reeds
openbaar in Jesus, dit lyk soos Hy. Wanneer ‘n Christen die ander wang draai, is
hulle nie besig met selfsug9ge on&rekking nie, hulle doen dit juis omdat hulle
daarmee besig is om met die geringstes in solidariteit te staan, soos Jesus.
Dit gaan ook nie oor gemaklike innerlike s9lte nie – die wêreld los nie Christene uit
nie, dit neig om hulle dood te maak. Later, in Joh.16:33 sê Jesus: “Dit het Ek vir julle
gesê, sodat julle in My vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaarkry; maar
hou moed, Ek het reeds die wêreld oorwin.” Dit hoef nie met ‘n swaard gewen te
word nie, Jesus het reeds oorwin.
Hierdie bonatuurlike vrede word bewerk deur die Heilige Gees, wat Jesus belowe
op Sy kerk uitgestort sal word, en voortgaande sal lei en leer, en herinner aan die
woorde en werke van Jesus.
Jesus se antwoord vir Judas is dus: Sy missie is groter as wat die dissipels verbeel.
Dit sluit nie net Sy bediening op aarde in nie, maar ook Sy kruisdood en opstanding,
en Sy Hemelvaart, en die stuur van die Gees, en Sy wederkoms. Hy ignoreer nie die
wêreld nie, maar skenk Sy vrede aan die wat Hom lief het, en deur God se
voortgaande missie sal daardie vrede uiteindelik die wêreld insluk, en sodoende
met Hom versoen word.
Laat ons daagliks aan hierdie bonatuurlike vrede eet – ‘n ak9ewe, brawe vrede wat
werk vir, en getuig van, die regverdigheid van God, en Sy liefde vir die verbryseldes.
Ons doen dit in en deur die Gees, wat Jesus se vrede vir ons leer. Dit is ‘n
geestesvrede wat weet dat Jesus reeds die bose oorwin het, dat Hy regeer, dat die
verskeuring van ons liggame in die kake van geweld, ons net nader aan ons martelHeer bring, en vir ons deel gee aan Sy Passie. So veg ons met vrede in ons lewe en
in ons sterwe; so het Christene die heidense Rome vir Christus gewen. Bid dat
ons sal groei in vrede, en sodoende die wêreld met Sy vrede kan insluk.

BULLETIN
22 Mei 2022
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.
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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
Mee9ng ID: 838 0444 7977
Passcode: 691201

Deuroﬀer: Gemeente-ontwikkeling
Nagmaal: Prop Heinrich Niehaus
Vrede anders as wêreldse vrede
Johannes 14:22-31
22
Judas, nie Judas Iskariot nie, vra Hom toe: “Here, hoe is dit dat U Uself aan
ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie?” 23Jesus antwoord hom: “As
iemand My lieCet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom
lieCê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. 24Wie My egter nie lieCet
nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne
nie, maar dié van die Vader wat My gestuur het. 25“Dit het Ek vir julle gesê terwyl Ek by julle gebly het. 26Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my
Naam sal stuur, Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat Ek
vir julle gesê het. 27Vrede laat Ek julle na – my vrede gee Ek julle. Ek gee dit nie
vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees
nie. 28Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar Ek kom weer
na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die
Vader gaan, omdat die Vader groter as Ek is. 29En nou het Ek dit vir julle gesê
voordat dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo. 30Ek sal nie meer
baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy
het nie mag oor My nie. 31Maar sodat die wêreld kan weet dat Ek die Vader
lieCet en doen soos wat die Vader aan My opgedra het, staan op, laat ons
hiervandaan weggaan!”

DINSDAG
09:00 NAGMAAL Siekeboeg
10:00 NAGMAAL HL
Bea Louisa Vrey, is a two-year-old girl who has
been diagnosed in May 2022 with AML (Acute
myeloid leukaemia). It is a cancer of the bone
marrow and the blood which progresses rapidly
without treatment. Bea lives in S9ll Bay, with
her parents (Ben & Elizna), 4 year old sister Eliana and 4 month old baby brother Ezra. Bea
now resides in Red Cross Children’s hospital
where she is geXng treatment for AML.
Accommoda9on has been a challenge as the
family lives 4 hours from children’s hospital.
Due to the logis9cal challenges and caring for
the other children, both mother and grandmother have put their work aside to look aYer
Bea and her baby brother in Cape Town. Bea’s
father has con9nued working in S9ll Bay, while
looking aYer their eldest daughter.
If you could perhaps help them in any way, you
can contact: SA HOFMEYER & SON- ATTORNEYS
(028 713 2424)
E-MAIL: HOFMEYR@RIVERSDAL.COM

WOENSDAG
19:30 Selgroep
(Freanweg 15, Rondebosch)
DONDERDAG
10:00 Hemelvaartdiens Kerkgebou
SATERDAG: 28 MEI
09:00 Markdag - Huis Lückhoﬀ
30 MEI - 02 JUNIE
PINKSTERDIENSTE
10:00 Kapel HL
19:00 Kerkgebou
!!! 2 JULIE - BASAAR !!!

Ons het ‘n versoek by die kerkkantoor
ontvang om hierdie storie te plaas. Indien jy
dalk van iemand weet wat hierdie gesin kan
help met verblyf, kontak hulle gerus. Ons
plaas die facebook skakel as jy self die storie
wil gaan opsoek.

ONTHOU OM JOU NAAM IEWERS
OP EEN VAN ONS LYSTE TE SKRYF.
ONS BENODIG HULP ASSEBLIEF.

https://www.facebook.com/Bea-Vrey115788811129976/

VANDAG IS KOFFIE KAFFEE

Bydraes vir Mei 2022
Dankoffers: R30 593
(Mikpunt: R54 000)
Erediensoffers:
R 5 463
(Mikpunt: R12 000)
Baie dankie vir elkeen se bydrae .
Mag die Here jou ryklik seën.

Kom kuier saam in die saal.

Opsomming:
Ons is opnuut bewus gemaak deur die nuus wat die laaste paar maande uit
Oekraine stroom, is ons opnuut bewus gemaak dat die mensdom nie vrede as
vanselfsprekend kan aanvaar nie. Dit behels ook ‘n vars duidelikheid oor die roeping van die kerk as ‘n vredevors op aarde – maar hoe lyk egte Christen-vrede? Die
Vraag is belangrik vir elke Christen, omdat ons Jesus as Vredevors prys. Vrede behoort ons daaglikse brood te wees.
Judas (nie Iskariot nie, maar Judas die seun of broer van Jakobus) is bekommerd
dat Jesus se missie kortgeknip gaan word, indien Hy nou weggaan. Die Jode het
nog altyd verwag dat die Messias se koms ‘n groot publieke openbaring sal wees
– dat die hele wêreld, al die nasies, sal sien en weet dat God regeer. Maar Jesus is
meestal besig met Sy twaalf naaste volgelinge. Hierdie groot verduideliking van
wie Hy is, en waarom Hy gekom het, word in die privaat met hulle gedeel. So as
Hy nou moet weggaan, sal die wêreld nooit weet wie Hy was nie!
Sy woorde, nou, gegee aan die wat Hom lief het, want dié (anders as die wêreld)
neem dit ter harte (onthou die begin van hierdie evangelie: “die ware lig wat elke
mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld
het deur Hom ontstaan, en tog het die wêreld Hom nie erken nie.”)
Nêrens is die verskil tussen Jesus en die wêreld duideliker as in die vrede wat hul
bied nie.
Hoe lyk “wêreldse vrede”?
Een 9pe wêreldse vrede is wreed. In die model van die Romeine van ouds, wat
die pax romana geves9g het, deur vrede met die swaard te bring. Teenkan9ng
teen die keiserlike wil maak inbreek op vrede en moet daarom platgedruk word.
Dit is vrede deur mag9gheid, deur in totale beheer te wees van sake wat
andersins na chaos toe sou neig. ‘n Ak9ewe, wrede 9pe vrede. Nog nooit was ‘n
oorlog gevoer sonder om ‘n 9pe vrede te probeer ves9g nie. Ons moet beheer
neem van lewensruimte of hulpbronne sodat ons gemakliker, in vrede, kan leef;
ons eie mense sal nooit in vrede kan leef langs we&elose, barbaarse bure nie; die
wêreld sal eers vrede kan hê wanneer almal soos ons dink en leef. Mens kan dit
natuurlik nie ware vrede noem nie.
Dit is duidelik genoeg dat die wêreld vandag ook in hierdie wrede vrede glo; daar
is weer oorlog in Europa en die gevaar van kernoorlog. Naïef om te dink dat die
mensdom dit ontgroei het!

‘n Tweede 9pe wêreldse vrede is lui. Aan die ander kant is daar die vrede van
on&rekking. Om vrede te verkry deur ‘n eiland van jouself te maak, dat dit
gaan oor ‘n s9lte in jou eie gees. Soos die Stoïsyne van ouds – jy kan vrede kry
deur jouself en jou begeertes s9l te maak, en in harmonie te bring met
realiteit.
(vervolg op die agterblad)

28 MAY
09:00AM - 13:00PM
HUIS LÜCKHOFF42
Alma Road,
Rosebank

ALSO AVAILABLE
FRUIT AND VEGETABLES
WHITE ELEPHANT
CLOTHING
BOOKTABLE
NEEDLEWORK

CONTACT
RECEPTION 021 689 3633 OR WILNA STRAUSS 082 410 0412

!Onthou HL se mark!

VERJAARDAE VIR DIE WEEK
Marisa Steenkamp
David Lotz
Fred van Zyl

22 Mei
27 Mei
28 Mei

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

GEBEDSVERSOEKE
Joey Smith - HL Siekeboeg
Marietjie Basson - Panorama Hospitaal
Florrie Kerschbaumer en Johan Marx Huis Piet du Toit
Dawid en Megan Kerschbaumer Crecent road, Claremont
Koos Venter - Ranelaghweg, Claremont

Rousmart:
Ons innige simpa9e aan die
familie en vriende van Ida
Williams met haar
afsterwe.
Haar roudiens vind Maandagoggend om 11:00 vanuit die
Kerkgebou plaas.

Heelwat van ons gemeentelede is in die bed met griep en Covid.
Kom ons dra ons gemeente as geheel aan die Here op.

