
PREEKBEURTE  IN JULIE/AUGUSTUS 2020 
    
19 Julie Oggend Ds Daan Bakker Aand Prof Callie Coetzee 

26 Julie Oggend Prof Jorrie Jordaan Aand Prof Callie Coetzee 

   2 Aug Oggend Ds Dirk Laufs Aand Prof Callie Coetzee 

   9 Aug Oggend Prof Chris van der Walt Aand Prof Callie Coetzee 

 16 Aug Oggend Prof Albert Coetsee Aand Prof Callie Coetzee 

 23 Aug Oggend Prof Francois Muller Aand Prof Callie Coetzee 

 30 Aug Oggend Ds Koos Mouton Aand Prof Callie Coetzee 
  

  VAN ONS DIAKONIE 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid.  
Vanoggend by die deure vir die Trans Oranje Instituut 

Vanaand: Diens van Barmhartigheid en Kerkkas.  

Die spesiale kollektes hierdie maand gaan:  
Sondag   5 Julie vir ons gemeente se Jeug 
Vandag 12 Julie vir Klassis Potchefstroom - Sustentasiekas  
Sondag 19 Julie vir Trans Oranje Instituut 
Sondag 26 Julie vir Teologiese Studentekas 

Lidmate word daaraan herinner om in hierdie grendeltyd u 
maandelikse kerkbydraes in te betaal in die Kerkraad se 
rekening.  Dui asseblief u naam, van en wyknommer duidelik aan.  
Bydraes vir die diakonie asook die ander spesiale kollektes kan 
inbetaal word in die diakonie se rekening. Gee asb ŉ duidelike 
verwysing by u bydraes sodat dit korrek toegewys kan word.  
Besonderhede van die rekeninge word in Op die Kerkwerf gegee. 
U kan u bydraes ook eenkant sit en dan in een bedrag bydra 
wanneer ons gewone eredienste weer voortgaan.  
Daar is ook lidmate in ons gemeente wat in hierdie tyd geen 
inkomste het nie. Dit mag van die diakonie nog meer hulp vra as 
gewoonlik. Hou asb u wyksdiaken en/of die voorsitter van die 
diakonie Johan Viljoen op hoogte van enige behoefte in hierdie 
tyd. Ons is die een liggaam van Christus wat in sy liefde na mekaar 
moet omsien. 

Diakonie:  Diakonie GK Potchefstroom.  680 280 002  (ABSA) 

Kerkraad : Gereformeerde Kerk Potchefstroom.   680 340 137 (ABSA) 

Susters:     Susters van die Gereformeerde Kerk  Potchefstroom 

                  Bank: FNB Potchefstroom.  Tjekrek. 627 805 92723 
    

 

Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  36,  nr 27 Sondag 19 Julie 2020 

REDAKTEUR: RUDY VAN DER SPOEL   082 864 4422 

rudynell@telkomsa.net 
 

Eredienste: 09:30 en 18:00                           Hulpprediker: Prof Callie Coetzee 082 337 7951 
Kantoor  018 294 4600  Faks: 086 610 9283   Koster Pieter Bouwsema 082 923 1384      
Orrelis: Magda Pelser-van der Merwe  079 872 2516  
E-posadres: kantoor@gkpotchefstroom.co.za                  Web: www.gkpotchefstroom.co.za 

  
Diensbeurte by eredienste.  Ouderlinge van wyke B3 en B4:  Wyk 
B3 is Frans Coetzee en wyk B4 is Nico Malan.  
Diakens: Wyke B3 is Willem van Heerden en B4 is Nico Malan.   
EREDIENSTE  Sondag Oggenddiens ds Daan Bakker. 
                     Aanddiens prof Callie Coetzee 

  Goeiedag broers en susters, kinders en besoekers 
Lidmate kan die preek op ons whatsapp-groep GK Potchefstroom preke 
en ook op internet www.gkpotchefstroom.co.za volg. 
Die Woordverkondiging word waargeneem deur Ds Daan Bakker. 
Hy het onlangs geëmeriteer en hulle woon nou in Potchefstroom. 
Ons bid hom die seën van die Here toe op die prediking. 
Die aanddiens word gelei deur prof Callie Coetzee.  
 
OGGEND:  Skriflesing: Esegiël 36: 16 tot 33. 

                  Fokusgedeelte: Esegiël 36: 27 en 32. 

TEMA:  ŉ Hart wat weer kan skaamkry 

SING: Psalm 33: 1, 2 en 11;  Psalm 116: 1 en 7; Psalm 25: 2;  

            Skrifberyming 14: 1 en 2 (Tema 8 – 1). 
 
AAND: Skriflesing: Johannes 17; Handelinge 4;  
              Kategismus: Sondag 1.  
SING: Psalm 146:1, 8; Psalm 89: 6, 7; Psalm 118: 7, 11. 
 

Die preke van elke Sondag, sowel as die oordenkings elke 
Dinsdag en Vrydagoggend word op WhatsApp en ook op die 
webwerf uitgestuur. Laat weet asseblief vir Malie 072 373 7361 
as u enige probleme ondervind om daarna te luister.  

 

Neem kennis dat Klaas en Malie Wyma in isolasie is nadat hulle 
seun Erik met Covid-19 gediagnoseer is.  
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        LIEF   EN  LEED       
 
                 Hermien van der Spoel 079 448 8912 is steeds in die  
                 hospitaal, maar ons dank die Here dat sy wel vorder op  
                 die pad van herstel en bid haar sterkte toe.  
Die dogter en skoonseun van Frannie Alberts 
083 386 7191 het albei die korona-virus opgedoen. 
Ons dink aan haar en hulle in ons gebede en dank die 
Here dat daar reeds geringe beterskap is.   

Elmarie Venter 083 454 5084 van die 
plaas Enselspoort het ook die virus 
opgedoen en sy en Frikkie en hulle kinders 
hou hulleself in isolasie. Ons dink aan hulle 
in ons gebede dat ons troue Verbondsgod 
beterskap en herstel sal gee. 
 

Bennie Du Plessis is steeds baie swak en dit verg baie 
van Wymie 083 575 578 om hom tuis te versorg.  
Ons bid steeds vir krag en genade. 

 
Ons hartlike gelukwensing aan Jannie Snyman 
082 589 3824 wat 'n agterkleinkind (ŉ dogtertjie) ryker 
geword het. Ons loof en dank ons hemelse Vader vir sy 
verbondsgenade. 

 
Ons dink steeds in ons gebede aan Sonja Venter 072 776 3700 wat 
'n reeks chemoterapie behandelings ontvang 
en ook aan Tinus en hulle dierbares. Mag ons 
almagtige God en hemelse Vader die 
behandeling seën en volkome genesing gee.  
Ons herinner ook aan die fondsinsameling 
waarmee die breë kerkraad begin het om vir Tinus en Sonja met die 
hoë mediese uitgawes te help. Enige bydrae is welkom en kan in 
die diakonie se rekening inbetaal word, waarvan die nommer in 
"Op die Kerkwerf" verskyn. Dui asseblief net duidelik aan dat die 
die bydrae bestem is vir die MEDIESE HULPFONDS.  Ons vra ook 
dat u die fonds bekendstel by familie en kennisse wat moontlik oor 
die vermoë beskik om 'n bydrae te kan maak. Ons dank die Here 
vir sy ryke seën op hierdie projek tot sover. En ons dank ons 
lidmate en ook persone/instansies buite ons gemeente wat deur die 
Here gelei en in staat gestel is om 'n bydrae te kon maak of beloof het.  
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Ons versoek dat lidmate enige gevalle van siekte of ander besondere 

omstandighede onder die aandag sal bring van u wyksouderling/  

diaken en Prof Callie 082 337 7951  of  callie.coetzee@nwu.ac.za   
 
KATEGESE 
Vandag Sondag 19 Julie moet julle Les 15 en Psalm 25: 1 ken.  
Maandag 20 Julie lees Hoofstuk 19 van Laat my lammers wei. 
Sondag 26 Julie moet julle Les 16 en Psalm 25: 2 leer.    
 

  VERJAARDAE  HIERDIE  WEEK 

Die volgende lidmate word hartlik gelukgewens met 

hulle verjaardae hierdie week. Mag dit vir u en u  

dierbares ’n baie geseënde nuwe lewensjaar wees  

   19 Julie Dana du Plessis, Neethlingstraat 25,  082 467 6069. Wyk A2 

     Louise Kruger, Berts Bricksweg 55. Wyk E3 

  20 Julie Monique de Klerk, Adrinahof 106, 078 802 6478. Wyk A1 

  21 Julie André Joubert, Presidentstraat 47A,  062 289 0181. Wyk B7 

  23 Julie Kylie Bartlett, D’Astrisstraat 3. Wyk E2 

  24 Julie Pollie Charslund, Huis Eikelaan TB 310,  072 623 7947. Wyk C1 

   Hanru van Heerden, Paryslaan 28. Wyk E3 
 

 Baie dankie aan Gert Kruger (jnr) vir die versorging 

 elke week van die preke Sondae en die oordenkings  

 gedurende die week. Hy voeg ook die samesang van  

die koortjie by. Die koor bestaan uit Gerrit, Christa,  

Lize-Marie, Michelle en Charlize van de Wetering, Gysbert Kruger, 

Saartjie Gouws, Paul en Netta Schutte en Carike Booyens. Ook aan 

hulle weer ŉ besondere woord van dank. Opnames van Glorieryke 

Psalms en GK Kandelaar word ook gebruik. 
 

Ons kerkkantoor by die kerk is gesluit tot nadere kennisgewing. 
Malie Wyma kan altyd by 072 373 7361 bereik word as u navrae 
het of per e-pos by kantoor@gkpotchefstroom.co.za                                  

 
Ons gemeenteblad "Op die Kerkwerf" verskyn elke Sondag 
elektronies op die webwerf www.gkpotchefstroom.co.za   
As u egter weet van lidmate wat Op die Kerkwerf nie 
elektronies kan ontvang nie laat weet ons. Dan kan ons probeer 
om die harde kopie by hulle af te lewer.  

 
3 

mailto:callie.coetzee@nwu.ac.za
mailto:kantoor@gkpotchefstroom.co.za
http://www.gkpotchefstroom.co.za/


 
Nagmaalgebruik in tye van amptelike inperking  

(waar eredienste nie op normale wyse gehou mag word nie) 

Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus) 
 
Die Kerkblad het enkele versoeke gekry waarin advies gevra word oor 
bogenoemde aangeleentheid. Op versoek van die Redaksie wissel ek 
hiermee enkele gedagtes met u ter bespreking en oorweging. 

Die vraag oor nagmaalviering in hierdie tye van inperking hang natuurlik 
ten nouste saam met die hele saak van die inperking waarop die owerheid 
besluit het, en wat ook voorgeskrewe vereistes aan kerke stel, om naamlik 
nie in gewone eredienste byeen te kom nie. Dit raak ons kerkwees in 
geheel: huisbesoek, vergaderings, bevestiging van ampsdraers, die 
bediening van doop en nagmaal, belydenisaflegging ensovoorts. 

Dit lei tot vrae soos: Hoe absoluut en diep mag of kan ’n owerheid in ons 
algemene burgerlike en veral kerklike lewe ingryp? Ons bely ons 
gehoorsaamheid en onderdanigheid aan owerhede, maar het kerke die reg 
om op een of ander tydstip ernstig te protesteer, of wat kan oorweeg word 
of gedoen word om te sorg dat ons regte en voorregte (ook as kerke) – met 
in agneming van alle faktore, soos veral die verspreiding van die 
koronavirus, maar ook alle ander aspekte – beskerm en herstel word? 

Ten spyte van die aktualiteit van al bogenoemde aspekte waaroor daar 
ernstig besin word, en ook verskil word, fokus ek nou op die vraag na 
nagmaalgebruik in die tyd van inperking. 

Gebruik van tegnologie 
Die tegnologie het in ons tyd geweldig ontwikkel en ons almal het ’n goeie 
begrip van hoe kerke nuttig gebruik maak en kan maak van die tegnologie. 
Sondae kan ons met gemak en effektief elektronies inskakel en luister (en 
selfs kyk) na ons predikant (of na ander predikante) se aanbieding van ’n 
virtuele diens. 

Dit is egter nie ’n erediens nie. Die begronding vir ’n erediens word in die 
vierde gebod gegee, en die prinsipiële raamwerk hiervoor vanuit die Skrif 
verder in Sondag 38 van die Heidelbergse Kategismus geformuleer. 
Belangrike elemente daarvan sentreer rondom die feit dat dit ’n fisiese 
samekoms van gelowiges onder leiding van die Gees is waartydens na die 
bediening van die Woord geluister moet word, sakramente gebruik word, 
saam gebid word en Christelike liefdegawes gegee word. 
 

4 
 
’n Inherente eienskap van die erediens is deelname en geloofsaktiwiteite 
tussen God en sy volk. Dis ’n ontmoeting tussen God en sy volk op een 
geskikte plek van aanbidding. Dit is ’n amptelike vergadering van gelowiges 
(of kerk) onder leiding en toesig van die ampte wat God self daarvoor 
ingestel en laat bevestig het. Tydens sodanige erediens/ontmoeting met God 
is daar ’n bepaalde liturgie (sakrale of heilige handelinge) wat van die 
aanvang tot die afsluiting ’n besondere en amptelike toonaard en karakter 
daaraan verleen (vgl. ook die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikels 27-32). 
 
Net soos in die Heidelbergse Kategismus, bely ons in die Nederlandse 
Geloofsbelydenis (Art. 35) dat ons die nagmaal as “heilige sakrament in 
nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God ontvang”. 
En in die lig hiervan – vanweë die noue verband tussen die Skrif, belydenis 
en kerkorde – reël die kerkorde in Artikel 64 die volgende:  “Die bediening 
van die nagmaal vind alleen in ’n erediens plaas onder toesig van die 
ouderlinge”. 
 
Wanneer na die wesenseienskappe van die nagmaal gekyk word, kan dit ook 
nie anders gevier word as in ’n erediens, soos hierbo aangedui, nie. Die 
nagmaal is in wese ’n gemeenskapsmaaltyd. Tydens die laaste pasga (Ou-
Testamentiese maaltyd) is die nagmaal as die Nuwe-Testamentiese maaltyd 
ingestel. Dit is die vervulling van die pasga en ’n nuwe maaltyd waarvan 
gemeenskap met Christus en gemeenskap met mekaar die wesenlike 
elemente is (vgl. hier veral 1 Kor. 10:16, 17; asook nagmaalsformulier). 
 
In die bekende publikasie Bij brood en beker (1980:54) onder redaksie van 
prof. W. van’t Spijker e.a. skryf JP Versteeg oor die gemeenskapsaspek van 
die nagmaal op grond van 1 Korintiërs 10:16, 17 die volgende: “Dit is ook ’n 
maaltyd van gemeenskap met mekaar. Dit is één brood wat gebreek word … 
en ons het as een liggaam almal deel aan die een brood, sê Paulus. Die 
viering van die nagmaal is nooit ’n private aangeleentheid van die 
individuele gelowige nie. Net soos wat niemand op sigself kan glo nie, so 
kan niemand op sigself nagmaal vier nie. Geloof is iets wat ons gemeen het 
met alle heiliges (Ef. 3:18). Die nagmaal is die maaltyd van die gemeente” 
(my vertaling). 
 
Die Nasionale Sinode (Handelinge 2000: 400) se oordeel by Kerkorde Art. 
62 is ook dat die gemeenskapskarakter van die nagmaal een van die 
wesenlike eienskappe van die nagmaal is, en daarom mag dit nie verander 
word nie. 
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Verbod affekteer kerkwees wesenlik 
Uit bogenoemde moet ons dus aflei dat die verbod om as kerke eredienste 
te hou, en gevolglik ook nie in staat is om nagmaal te vier nie, ons kerke en 
ons kerkwees wesenlik affekteer. Dit is buitengewoon en ’n wêreldwye 
verskynsel. Die Bybel maak ons bedag daarop dat daar moeilike en 
ontwrigtende gebeure en tye kan kom (soos al dikwels in die geskiedenis) – 
soos pessiektes/epidemies (Luk. 21:11; Op. 6:8). Daar is soms 
omstandighede en beproewinge buite menslike beheer, maar iets waarmee 
ons moet kan rekening hou. Die vraag is hoe. 
 
Nuwe of buitengewone omstandighede en gebeure stimuleer ons om 
aanpassings te maak of om iets anders as voorheen te doen. Dit prikkel 
nuwe inisiatiewe, maar sekerlik binne prinsipieel aanvaarbare perke. 
 
Daar was tye waar die kerk vervolg was, en waar gelowiges omdat hulle 
Christene is, doodgemaak is (dit gebeur steeds op sommige plekke in die 
wêreld). Binne die Reformatoriese kerklike geskiedenis het dit in die 16e 
en 17e eeue in Europa gebeur. Gereformeerdes in veral die suide van 
Nederland en in Frankryk is ernstig vervolg en baie is doodgemaak. In die 
tydperk 1563-1568 het die sogenaamde Kerke onder die Kruis byvoorbeeld 
in Nederland in die geheim vergader en selfs in die geheim kerklike 
vergaderings gehou. Franse Hugenote het as gevolg van die vervolging (ná 
1685) gevlug, heelwat na Suid-Afrika. Wat nogal gebruiklik was, was dat 
die kerke (onder die Kruis) in huise bymekaar gekom het. Dit was nie 
huisgemeentes nie, maar die gemeente wat in een of meer huise 
byeengekom het (soos wat die kerke in die Nuwe-Testamentiese tyd ook 
gemaak het; dink aan die huis van Akwila en Priscilla, 1 Kor. 16:19). 
 
Maar die kerk van die Woord kan nie gevange gehou of vernietig word nie; 
God bewaar sy kerk deur die eeue tot by die voleinding. Hieroor is die 
Skrif duidelik. Die kerk mag ook nooit ophou om kerk te wees soos ons dit 
in die Skrif vind nie. 
 
Daar was ten tye van die Reformasie verskil van mening oor die vraag of 
die nagmaal net in die erediens mag plaasvind, en of dit nie ook in 
buitengewone omstandighede soos met siekte of swakheid of ouderdom 
aan lidmate in hulle huise (of hospitale) bedien kan word nie. Die 
konsensus was toe gedurende die Reformasie – uiteindelik mede in die lig 
van Calvyn se advies daaroor – dat dit slegs by die hoogste uitsondering 
kan geskied, maar dan moet dit met ’n erediens in die kleine (naaste mense 
en versorgers) onder leiding van die bedienaar van die Woord en die 
teenwoordigheid/toesig van ouderlinge gepaardgaan. Mettertyd is dit in die 
meeste gereformeerde kerke afgeskaf. 
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Sakramente bewerk nie ons geloof nie 
In hierdie verband is die volgende belangrike feit in gedagte gehou: hoewel 
die nagmaal ’n instelling van Christus self is, en nie geminag mag word nie, 
mag dit nogtans nie beskou word – byna op Roomse wyse – asof die 
sakramente ons geloof bewerk nie. Ons bely dat ons geloof deur die 
bediening van die evangelie gewerk word en dat die sakramente dit versterk. 
En dat die Woord en die sakramente op presies dieselfde evangelie van Jesus 
Christus die fokus vestig (Heidelbergse Kategismus Sondag 25). 
 
Dit is waar dat buitengewone omstandighede, soos ons tans beleef, besondere 
besinning en nadenke verg, en dat gesoek word na aanvaarbare oplossings. 
Dit is egter ook waar dat oplossings en nuwe moontlikhede gesoek moet 
word binne ’n bepaalde prinsipiële raamwerk. Nuwe gebruike of aanpassings 
of veranderinge mag nie die wesenlike aspekte van ons geloof, van kerk en 
kerkwees en ’n sakrament soos die nagmaal verander of in gedrang bring nie. 
Na my oortuiging is die volgende aspekte van groot belang: 
 
 Uit respek vir die gesag van die owerheid behoort kerke nie opstandig of 

rewolusionêr te werk gaan nie, maar gesprekke te voer met die owerheid 
(veral met diegene wat verantwoordelik is vir die besluite oor inperkings 
ens – vgl. NGB Art 36, Kerkorde Art. 28). Dit behoort so spoedig 
moontlik te gebeur. Dit lyk of dit wel besig is om plaas te vind. 
 

 Plaaslike kerke (asook deputate van kerklike vergaderinge) behoort 
maksimaal van die tegnologie gebruik te maak om sover moontlik met 
die normale kerklike aktiwiteite voort te gaan, sonder dat lidmate se 
gesondheid in gevaar gebring word of hulle geestelike versorging 
verwaarloos word. Dit beteken dat die bediening van die Woord (bv. 
Sondae, pastoraal, ten opsigte van katkisasie ens.) elektronies en 
tegnologies sover moontlik moet voortgaan. 

 
 Vanuit ’n Skriftuurlike en konfessionele oogpunt beskou is dit uit 

bogenoemde gegewens nie aanvaarbaar en uitvoerbaar om die 
sakramente, en dus ook die nagmaal, op ’n ander wyse te vier as binne ’n 
erediens van die gemeente nie, waar die gemeente fisies vergader rondom 
die Woord en sakramente. 

DK
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