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Uit die hart 
Hierdie kwartaal skuif ons ons fokus effens van die Nuwe Lewe 
soos deur Petrus uitgedruk in die Nuwe Testament, na hoe 
hierdie lewe altyd deur God bedoel was, selfs te midde van die 
gebrokenheid en rebellie van die mensdom net na die sondeval. 
Met ander woorde, ons neem wat ons weet van Jesus en die 
Christelike lewe, en kyk terug deur die geskiedenis,. Ons gaan 
letterlik 'langs'die persone van historiese Israel wandel’, soos 
hulle deur die loop van die Ou Testament God ontmoet het en en 
saam met Hom gereis, gegroei en geworstel het. 

Dit beteken dat ons natuurlik by die begin moet begin. Maar 
eerder as om by die Skepping te begin, waarmee die meeste van 
ons baie bekend is; gaan ons begin met 'die ontstaan' van Israel 
as die volk van God, met die roeping van Abram. Hier was 'n 
man, wat heel waarskynlik volgens die godsdienstige tradisies 
van sy kultuur gelewe het (daar word vermoed dat sy pa Terah en 
sy familie die maan aanbid het, soos baie ander destyds in 
daardie omgewing gedoen het), geroep deur die ware God van 
die heelal, om die vader van 'n nuwe nasie te word, wat God sou 
dien en 'n seën vir die wêreld sou wees. 

In plaas daarvan om 'n nuwe mens te skep, wat God natuurlik die 
vermoë gehad het om te doen, het God Abram gesien en hom uit 
die res van die mensdom gekies om Sy dienaar te word. God het 
Abram nie gekies vanweë enigiets wat hy gedoen het nie; sy 
status of rykdom, ook nie sy karakter nie. God het Abram gekies 
omdat Hy God was (en steeds is) en Abram het op Sy oproep 
geantwoord. Dit het nie gegaan oor Abram se ou identiteit nie 
maar oor sy reaksie van geloof en aanvaarding van 'n nuwe 
identiteit. 

Abram se reaksie op God se roeping en gehoorsaamheid aan sy 
beloftes het vir Hom (en sy nageslag) ’n nuwe identiteit geskep – 
’n nuwe lewe in verhouding met God (persoonlik en korporatief). 
Dit is die proses wat ons almal deurgemaak het, of ons nou in die 
geloof grootgeword het of as volwassenes daartoe gekom het. 
Ons identiteit in Christus word nie gedefinieer deur ons optrede, 
karakter of stand nie, maar eerder deur God se genade en ons 
getroue reaksie op Sy roeping. 

23Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille 
van hom opgeteken nie, 24maar ook ter wille van ons wat 
vrygespreek sal word, óns wat in God glo wat vir Jesus, ons 
Here, uit die dood opgewek het. 25Hy is vanweë ons oortredings 
oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.  
(Romeine 4:23-25). 

Mag ons almal hierdie wonderike verhaal van God se roeping en 
ons reaksie daarop ervaar terwyl ons hierdie kwartaal saam die 
Woord bestudeer. Maar mag ons ook Jesus se Verhaal in ons 
lewens ervaar terwyl God ons aanhou roep om in geloof te 
reageer en nuut te lewe! 
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Kontak besonderhede: 

Leraars: 
Gerhard Bredenkamp 
Mobile: 0450 467 557 
Email: 
ds.gerhard@deogloria.org.au 

Dirk de Swardt 
Mobile: 0481 331 138 
Email: dirk@deogloria.org.au 

Bly in kontak: 
www.deoglorialeeming.org.au 

www.facebook.com/
deoglorialeeming 

Bank Besonderhede: 
BSB: 066 165 
Rek Nr: 1038 9779 
Verwysing: Jou van 

Eredienste           
Sondae @ 09:00vm 

1 Mei: Engels 
8 Mei: Afrikaans 
15 Mei: Engels 
22 Mei: Afrikaans 
29 Mei: Gesamentlike diens 

KINDERKERK 
Sondae tydens skool kwartale. 

Kinders woon eredienste saam met hul 
ouers by en na die Kindertyd vergader 

hulle in die onderskeie vertrekke. 
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Adresse: 

Posbus 5436 
Canning Vale 
6155 

SDA Livingston 
850 Nicholson Road 
Canning Vale

Mei verjaardae: 

3 Mei - Eileen Botha 
              Krizel Fouche 
5 Mei - Liam Allsop 
6 Mei - David de Haas 
              Anzel van Rooyen 
15 Mei - Tildie Muller 
18 Mei - Dirk Lombard 
25 Mei - Johann Petrick 
26 Mei - Lelanie Smit 
27 Mei - Annemarie Brunette 
28 Mei - Christelle Joubert 
30 Mei - Anette van Bosch 
31 Mei - Pieter Jacobsz 

PÊRELS SENIOR BEDIENING 

Die PÊRELS groep het weens Covid 
lanklaas vergader. 

Op 1 Mei sal daar weer ‘n oggendtee wees 
om heerlik saam te kuier! 

Kom gerus, moedig ander aan en kom 
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BOEKHOU en ADMINISTRATIEWE HULP BENODIG 

Die Administratiewe Kantoor van die Family of Deo Gloria Churches het 
ontbind en vanaf Mei 2022 word Leeming se boeke,  rekeninge en 

administrasie nie meer deur die sentrale kantoor behartig nie. 

Ons benodig dringend iemand om ons te help met Maand-afsluitings, 
“reporting” en betaling van salarisse en rekeninge vir die volgende paar 

maande vir ‘n interim periode asseblief. 

En ons benodig nog steeds iemand wat kans sien vir ons webwerf en die 
Maandbrief. 

Kontak asb vir Jan, ons sekretaris, Johan ons voorsitter of een van die 
leraars as jy weet van iemand wat kan help. 
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