
Interaktiewe liturgie – 2 Augustus 2020 

[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.]  

Preekreeks: God se Asem tussen bladsye 

Tema: Wanneer God diep asemhaal 

Teks: Hand 20:28-35 

Simbole en rituele 

 Preekreeks: Lees die preekreeks pamflet rustig deur en vergewis jouself van 

die reeks. 

 Bybel: Lees vandag saam uit jou eie Bybel, die Bybel is simbool van God se 

praat met jou. 

 Steek ’n kers aan:  Steek ’n kers aan voor die diens begin as teken van God 

se Woord wat vir ons lig gee op ons pad en in ons lewens. 

 Asemskep:  Gebruik Asemskep (via whatsapp en e-pos beskikbaar) die 

komende week as opvolg op die preek. 

 

Inleiding 

 Haal ‘n paar maal diep asem, word bewus van jou eie asemhaling?  

 Wat gebeur met jou as jy DIEP asemhaal?  

 Dink na oor die tema: Wanneer God diep asemhaal. 

 

1. Votum: Ps 119:140&162   

U woord is baie suiwer, ek het dit lief. Oor u woord is ek so bly soos iemand wat 'n 

groot skat in die hande gekry het. 

 

2. Seëngroet: Maak jou oë toe, en sit jou hande op jou skoot, palms wys na bo.   

Die drie-enige God, Vader Seun en Heilige Gees se genade en vrede is met my.  
 
3. Verwelkoming: 

 Dink aan iemand, ‘n lidmaat of goeie vriend(in) in die gemeente? 

 Volg na die diens op met daardie persoon en maak seker dat die persoon 

defnitief inskakel by ons gemeente se aanlynbediening  

4. Samevatting van die wet 
Lees Matt 22:34-40 

     As dit God se woorde aan jou is:  

 Hoe lyk jou liefde vir God? 

 Hoe lyk jou liefde vir jou naaste?  
 
 
 

 



5. Skuldbelydenis – Lied 232:1 
Diep, o God, diep neergeboë, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë.                        
Hoe word ooit ons saak besleg? 
Waar ons voor U skuldig pleit, o volmaakte Heiligheid, werk U met u Gees 
versoening deur die Heiland se voldoening.    
 

6. Vergifnis - 1 Joh 1:9  
Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons 
sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 
 

7. Gebed 
Die Bybel is God se WOORD, God se praat, God se asemhaling vir ons. God wil 
ook dat ons met Hom moet praat, daarom is daar riglyne oor ons praat met God in 
die Bybel.  Ons noem dit gebed.  In die Bybel lees ons dat Jesus ten minste 25 
maal tydens sy bediening gebid het, hiervan is die Onse Vader seker een van die 
belangrikste en bekendse gebede: 
 
Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; 
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons 
daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 
vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan 
U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 
 

8. Skriflesing: Hand 20:28-35 

     Luister na die preek : Wanneer God diep asemhaal 
 
9. Lied 502:2 [Lees die woorde van die lied rustig deur.] 

Sou ons werklik ons vertroue aan verganklikheid verpand; 
toekomsdrome, strewe, wense, bou op fondament van sand? 
Wat bestaan, sal vergaan; God se Woord bly ewig staan.  
 

10. Seëngroet 
Die gendae van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die 
gemeenskap van die Heilig Gees sal met u wees. Amen    

 
11. Aankondiginge en offergawes 

Lees die bulletin. 

Dankoffers en Offergawes 

 Dankie dat jy as rentmeester erns met jou 
offervaardigheid sal maak. 

 Dankoffers en offergawes kan: 

 Maandae tussen 09:00-12:00 en Dinsdae tussen 10:00 
-13:00 by die kerkkantoor inbetaal word. 

 Elektronies inbetaal word: 
Absa, NG Gemeente La Rochelle,  

Rek no:145 058 0003,  

Tak: 523 410. 

 Via Snapscan betaal word. 
            SNAPSCAN KODE:PMXP94484 


