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1. ONTMOETINGSDIENS
1.1 VOTUM
Ps. 124:4
Ons hulp is in die Naam van die HERE wat
hemel en aarde gemaak het

Ons hulp kom van die Here wat hemel en
aarde gemaak het

Ps. 121:1, 2
Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my
hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE
wat hemel en aarde gemaak het

Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal
daar vir my hulp kom? My hulp kom van die
Here wat hemel en aarde gemaak het

Ps. 95:6, 7
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Want Hy is onse God, en ons is die volk van
sy weide en die skape van sy hand. Want uit
Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.
Syne is die heerlikheid tot in ewigheid.

Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer,
kom ons buig, kom ons kniel voor die Here
ons Skepper! Hy is ons God en ons is sy volk,
sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. As
julle vandag maar na Hom wou luister:

Romeine 11:36
Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle
dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid

Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle
dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in
ewigheid!

Ps. 43:3, 4
Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei; laat
dié my bring na u heilige berg en na u
woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van
God, na die God van my jubelende blydskap
en U kan loof met die siter, o God, my God!

Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei en my
bring na u heilige berg, na u woning! Laat my
ingaan na die altaar van God, die God oor wie
ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die
lier, o God, my God!

Ps. 19:14
Laat die woorde van my mond en die
oordenking van my hart welbehaaglik wees
voor u aangesig, o HERE, my rots en my
verlosser!

Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U
aanneemlik wees, Here, my Rots en my
Verlosser. Ons hulp kom van die Here wat
hemel en aarde gemaak het.

Ou Vertaling

Nuwe Vertaling

1.2 GEBED OM DIE SEËN
Openbaring 1:4, 5
Mag die genade en vrede van Hom wat is en
wat was en wat kom, en van die sewe Geeste
wat voor sy troon is, en van Jesus Christus,
die getroue getuie, die eersgeborene uit die
dode en die Owerste oor die konings van die
aarde met ons wees. Amen

Mag die genade en vrede van Hom wat is en
wat was en wat kom, en van die sewe Geeste
voor sy troon, en van Jesus Christus, die
geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die
dood opgestaan het, die heerser oor die
konings van die aarde met ons wees.

2 Korintiërs 13:13
Mag die genade van die Here Jesus Christus
en die liefde van God en die gemeenskap van
die Heilige Gees sy met ons almal wees.
Amen

Mag die genade van die Here Jesus Christus
en die liefde van God en die gemeenskap van
die Heilige Gees sal met ons almal wees.
Amen
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2. BELYDENIS
2.1 12 ARTIKELS
1.
2.
3.
4.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde;
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding
van die hel ondergaan.*
5. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood;
6. opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
7. waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
8. Ek glo in die Heilige Gees;
9. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
10. die vergewing van sondes;
11. die opstanding van die liggaam
12. en 'n ewige lewe.

2.2 NICEA
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en
onsigbare dinge;
en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader
gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in
wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en
ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees
geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig; Hy het gely en is
begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel
opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die
lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun
uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete
gespreek.
Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.
Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.
Ons verwag die opstanding van die dooies
en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
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3. WET
Eksodus 20
Toe het God al hierdie woorde gespreek en
gesê: Ek is die HERE jou God wat jou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
1. Jy mag geen ander gode voor my
aangesig hê nie.
2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of
enige gelykenis maak van wat bo in die
hemel is, of van wat onder op die aarde
is, of van wat in die waters onder die
aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie
neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek,
die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat
die misdaad van die vaders besoek aan
die kinders, aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat; en Ek
bewys barmhartigheid aan duisende van
die wat My liefhet en my gebooie
onderhou.
3. Jy mag die Naam van die HERE jou God
nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal
die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie
ongestraf laat bly nie.
4. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
Ses dae moet jy arbei en al jou werk
doen; maar die sewende dag is die
sabbat van die HERE jou God; dan mag
jy géén werk doen nie—jy of jou seun of
jou dogter, of jou dienskneg of jou
diensmaagd, of jou vee of jou
vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want
in ses dae het die HERE die hemel en die
aarde gemaak, die see en alles wat
daarin is, en op die sewende dag het Hy
gerus. Daarom het die HERE die
sabbatdag geseën en dit geheilig.
5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae
verleng mag word in die land wat die
HERE jou God aan jou gee.
6. Jy mag nie doodslaan nie.
7. Jy mag nie egbreek nie.
8. Jy mag nie steel nie.

Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit
die plek van slawerny, bevry het.
1. Jy mag naas My geen ander gode hê nie.
2. Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige
afbeelding maak van wat in die hemel
daarbo of op die aarde hieronder of in die
water onder die aarde is nie. Jy mag hulle
nie vereer of dien nie, want Ek, die Here
jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek
reken kinders die sondes van hulle vaders
toe, selfs tot in die derde en vierde geslag
van dié wat My haat, maar Ek betoon my
liefde tot aan die duisendste geslag van
dié wat My liefhet en my gebooie
gehoorsaam.
3. Jy mag die Naam van die Here jou God
nie misbruik nie, want die Here sal die
een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf
laat bly nie.
4. Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses
dae moet jy werk en alles doen wat jy
moet, maar die sewende dag is die
sabbat van die Here jou God. Dan mag jy
geen werk doen nie, nie jy of jou seun of
jou dogter of die man of vrou wat vir jou
werk, of enige dier van jou of die
vreemdeling by jou nie. Die Here het in
ses dae die hemel en alles daarin
gemaak, die aarde en alles daarop, die
see en alles daarin. Op die sewende dag
het Hy gerus, en daarom het die Here dit
as gereelde rusdag geheilig.
5. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy
lank bly woon in die land wat die Here jou
God vir jou gee.
6. Jy mag nie moord pleeg nie.
7. Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
8. Jy mag nie steel nie.
9. Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander
gee nie.
10. Jy mag nie iemand anders se huis begeer
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9. Jy mag geen valse getuienis teen jou
naaste spreek nie.
10. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie;
jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie,
of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy
os of sy esel of iets wat van jou naaste is
nie

nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook
nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie,
of enigiets anders wat aan hom behoort
nie."

Deuteronomium 5
Van aangesig tot aangesig het die HERE op
die berg uit die vuur met julle gespreek—en
Hy het gesê: Ek is die HERE jou God wat jou
uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
1. Jy mag geen ander gode voor my
aangesig hê nie.
2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of
enige gelykenis maak van wat bo in die
hemel is, of van wat onder op die aarde
is, of van wat in die waters onder die
aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie
neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek,
die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat
die misdaad van die vaders besoek aan
die kinders, en aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat; en Ek
bewys barmhartigheid aan duisende van
die wat My liefhet en my gebooie
onderhou.
3. Jy mag die Naam van die HERE jou God
nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal
die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie
ongestraf laat bly nie.
4. Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig
soos die HERE jou God jou beveel het.
Ses dae moet jy arbei en al jou werk
doen; maar die sewende dag is die
sabbat van die HERE jou God; dan mag
jy géén werk doen nie—jy of jou seun of
jou dogter, of jou dienskneg of jou
diensmaagd, of jou os of jou esel of enige
dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou
poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou
diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet
daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf

Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit
die plek van slawerny, bevry het.
1. Jy mag naas My geen ander gode hê nie.
2. Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige
afbeelding maak van wat in die hemel
daarbo of op die aarde hieronder of in die
water onder die aarde is nie. Jy mag hulle
nie vereer of dien nie, want Ek die Here
jou God eis onverdeelde trou aan My. Ek
reken kinders die sondes van hulle vaders
toe, selfs tot in die derde en vierde geslag
van dié wat My haat, maar Ek betoon my
liefde tot aan die duisendste geslag van
dié wat My liefhet en my gebooie
gehoorsaam.
3. Jy mag die Naam van die Here jou God
nie misbruik nie, want die Here sal dié
een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf
laat bly nie.
4. Jy moet die sabbatdag so deurbring dat jy
dit heilig hou, soos die Here jou God jou
beveel het. Ses dae moet jy werk en alles
doen wat jy moet, maar die sewende dag
is die sabbat van die Here jou God. Dan
mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou
seun of jou dogter of die man of vrou wat
vir jou werk, of jou bees of jou donkie of
enige dier van jou of die vreemdeling by
jou nie, sodat jou werksmense kan rus
soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in
Egipte ‘n slaaf was en dat die Here jou
God jou deur sy groot krag en met
magtige dade daaruit bevry het. Daarom
het die Here jou God jou beveel om die
sabbatdag te onderhou.
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was, en die HERE jou God jou
daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke
hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het
die HERE jou God jou beveel om die
sabbatdag te hou.
5. Eer jou vader en jou moeder soos die
HERE jou God jou beveel het, dat jou dae
verleng mag word en dat dit met jou goed
mag gaan in die land wat die HERE jou
God aan jou gee.
6. Jy mag nie doodslaan nie.
7. En jy mag nie egbreek nie.
8. En jy mag nie steel nie.
9. En jy mag geen valse getuienis teen jou
naaste spreek nie.
10. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer
nie; en jy mag nie na jou naaste se huis
hunker nie—na sy landerye of sy
dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy
esel of iets wat van jou naaste is nie.

5. Eer jou vader en jou moeder, soos die
Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n
lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou
in die land wat die Here jou God vir jou
gee.
6. Jy mag nie moord pleeg nie.
7. Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
8. Jy mag nie steel nie.
9. Jy mag nie vals teen ‘n ander getuig nie.
10. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer
nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook
nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of
donkie, of enigiets anders wat aan hom
behoort nie.

4. SLOTGEBED OM DIE SEËN
2 Korintiërs 13:13
Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees sy met ons almal wees. Amen

Numeri 6:24 - 26
Mag die Here ons seën en beskerm; mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig
wees; mag die Here ons gebede verhoor en aan ons Sy vrede gee! Amen

1 Petrus 5:10, 11
Mag God wat alle genade gee en wat ons geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy
ewige heerlikheid, ons, nadat ons ‘n kort tydjie gely het, self weer oprig en ons moedig, sterk en
standvastig maak.
Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen.

