
Interaktiewe liturgie 27 September 2020 

Tema: Jesus ontwrig? 

Teks: Johannes 11:45-57 

 

 

 

Interaktiewe liturgie 

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

die erediens te ervaar. 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 

● Steek ‘n kers aan: Steek ‘n kers aan voor die diens as teken van God se 

teenwoordigheid by ons. 

● Bybel: Lees weer die verhaal in Johannes 11:1-44. 

● 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 12:23-26:  

Daarop sê Jesus vir hulle: “Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik 

moet word. Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, 

bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in. Wie sy lewe bo My liefhet, 

verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige 

lewe behou.  

 

2. Seëngroet 

Hierdie Here groet jou vanoggend – die Here, God Drie-enig, die verheerlikte Here wat 

aan ons die ewige lewe skenk. Genade en vrede vir jou. Amen 

Julle is welkom om na mekaar te draai en hierdie woorde vir mekaar te sê. Indien jy 

alleen is, bid dit by jouself. 
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3. Verwelkoming 

Jy is welkom in God se teenwoordigheid.  

Mag jy 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  

Dankie Here, dat u vir ons sorg. Dankie Here, dat ons uit dankbaarheid kan gee om u 

koninkryk in hierdie wêreld te dien. Dankie vir u goedheid en guns, selfs al gaan dit 

soms moeilik. Ons dank u vir u woord en dat ons dit kan bestudeer. Ons vertrou, Here, 

dat u deur vandag se boodskap ook sal spreek. Spreek, Here, want u dienaars luister. 

Amen. 

 

6. Preek   

Luister gerus na die preek. 

Vanoggend se Skriflesing kom uit Johannes 11:45-57. 
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Julle kan beurte maak om dit hardop te lees.  

 

7. Gebed 

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

Indien daar goed is wat jy voel jou ontwrig of wat teveel gevra is, deel dit met die 

Here. 

 

8. Lied en geloofsbelydenis 

Luister gerus na die volgende lied: https://www.youtube.com/watch?v=igi_8kV_ONU 

 

Herder Heer, na wie ek soek 

Ek sal luister as u roep,  

want ek swig, ek val en gly, 

as u stem verdof in my. 

Voor U, Heer, kom word ek stil, 

buig my hart en buig my wil. 

 

Daar is waters in woestyne, 

by die Herder se fonteine. 

As die storms voed in my,  

sal ek daar my rus kom kry. 

 

Wys U my, hoe ek moet leef, 

Leer U my om U te ken. 

Ek alleen verbrou en dwaal 

U alleen kan my kom haal. 

Op die weg kan U my hou, 

al is dit steil, al is dit nou.  

 

Daar is waters in woestyne, 

by die Herder se fonteine. 

As die storms voed in my,  

sal ek daar my rus kom kry. 

 

Gee my lig, ontskemer my, 



4 

 

As ek wil swig, kom anker my, 

want ek is broos, onvas, onwys 

Sal U vir my die pad kom wys? 

Waar U spore my heen lei, 

wil ek wandel, wil ek bly. 

 

Daar is waters in woestyne, 

by die Herder se fonteine. 

As die storms voed in my,  

sal ek daar my rus kom kry. 

 

9. Seënbede  

Mag jy ervaar dat God ons Vader en Versorger vir jou Sy liefde gee. 

Mag jy ervaar dat ons Here Jesus Christus vir jou Sy genade en vrede gee. 

Mag jy ervaar dat die Heilige Gees vir jou Sy wysheid en leiding gee. 

Amen 

 

10. Aankondigings 

● Kyk asseblief na die aankondigings aan die einde van die video erediens of 

lees die Bulletin deur.  

 

 

Mag jy/julle ‘n goeie week beleef! 


