
Video-erediens 28 Junie 2020 

Teks: 1 Johannes 4:7-21 

Tema: Where is the Love? 

 

 

Interaktiewe liturgie 

Die interaktiewe liturgie wil vir jou (julle) geleentheid gee om ’n optimale belewing van 

die erediens te ervaar. Neem op ’n interaktiewe wyse deel aan die erediens. Gebruik 

dit soos dit vir jou (julle) kan werk saam met die video-opname. Gesinne kan vir mekaar 

geleentheid gee om sekere van die elemente te hanteer.  

 

Simbole en rituele 

 Huisgeloof – Gebruik gerus die huisgeloof om verder oor die teks en tema te 

gesels. 

 Koffie en kuier – Ons mis mekaar en die kuiergeleentheid na die erediens. 

Ons vertrou dat ons dit gou weer sal kan doen! Kuier intussen lekker saam 

met jou mense. Indien jy alleen is, kontak iemand om vir ‘n slag te hoor hoe dit 

gaan.   

 Die Tent van Ontmoeting – volg La Rochelle gemeente op sosiale media en 

wees deel van die Tent van Ontmoeting. 

 

1. Votum 

Johannes 1:14-17 sê die volgende oor die Here: 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, 

die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 

Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy 

wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.” Uit sy oorvloed het ons 

almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee; die genade en 

die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 

 

2. Seëngroet 

Dit is hierdie Here wat jou vanoggend groet, Vader, Seun en Heilige Gees wat vir jou 

sê: Genade en vrede vir julle en dit kom van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, 

deur die kragtige werking van die Heilige Gees.  

 

Julle is welkom om na mekaar te draai en hierdie woorde vir mekaar te sê. 
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3. Verwelkoming 

Jy is welkom in God se teenwoordigheid.  

Mag jy iets van die Here se teenwoordigheid en liefde in hierdie erediens beleef.  

 

4. Offergawes 

Ons gee ons offergawes en dankoffers uit dankbaarheid vir die Here se genade en 

sorg in ons lewens. 

 

Offergawes en dankoffers kan elektronies inbetaal word: 

Bank: ABSA, Ou Paarlweg, Bellville 

Rekeninghouer: NG Gemeente La Rochelle 

Rekeningnommer: 145 058 0003 

Takkode: 334 910 

 

Of gebruik die Snapscan toepassing om jou offergawe in te betaal. 

 

5. Gebed  

Dit is vandag die laaste Sondag van die maand.  

Daarom wy ons vanoggend ons offergawes en dankoffers aan die Here. 

Sê gerus vir die Here dankie dat die Here sorg.  

Bid vir iemand wat finansieel swaarkry of hulle werk verloor het.1  

 

6. Preek   

Luister gerus na die preek. 

Vanoggend se Skriflesing kom uit 1 Johannes 4:7-21 en 1 Korintiërs 13:4-7. 

 

7. Gebed 

Sê vir die Here dit wat jy in die boodskap gehoor het. 

 

8. Lied  

Kom laat ons die Here loof! 

                                         
1 Indien jy op Facebook is, gaan “like” gerus die blad “La Rochelle Gemeenskap – 

Kom kyk” waar mense se klein besighede geadverteer word. 
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Jy is welkom om die lied saam met Iddo te sing of om saam te luister.  

 

Daar staan ‘n kruis vol liefde rooi! 

Waar Jesus self die sondaar nooi 

om al die seer en self probeer 

te kom verruil vir soveel meer! 

 

Ek is vry, waarlik vry, deur U bloed gestort vir my 

genade vloei, waar God moes bloei, 

daar aan die kruis, die liefdeskruis! 

 

Daar staan ‘n graf, wat leeg getuig 

U triomfeer en vrees moet swyg,  

dit skree die dood het doodgegaan 

die lewensvors het opgestaan! 

 

Ek is vry, waarlik vry, want U leef, U leef in my 

dit is volbring, U het oorwin 

daar staan ‘n graf, ‘n leë graf! 

 

Daar staan ‘n troon, met lof omring,   

waar skares kniel en altyd sing,           

kom kyk die Lam wat ewig heers, 

U sal ek dien, U sal ek vrees! 

 

Ek is vry, waarlik vry, een met U in heerskappy, 

die hemel buig, die nasies juig, 

daar staan ‘n troon, die Hemeltroon! 

 

Daar staan ‘n bruid, in heerlikheid, 

van elke volk en taal en tyd, 

in glorie glans, berei vir Hom, 

beminde van die bruidegom! 

     

Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my, 

op daardie dag sal ek bly wag, 

en leef as bruid, U liefdes bruid! 
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Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my 

op daardie dag sal ek bly wag 

en leef as bruid, U liefdes bruid! 

en leef as bruid, U liefdes bruid! 

 

9. Seënbede  

Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap 

van die Heilige Gees sal met julle wees, nou en tot in ewigheid. Amen 

 

10. Aankondigings 

 Kyk asseblief na die aankondigings aan die einde van die video erediens.  

 

 

Mag jy/julle ‘n goeie week beleef! 


