
Die Erediensbediening van die NG-gemeente Worcester-Vallei 

 

VISIE Liefde en kennis - die ruggraat van ’n geesvervulde en brandende lewe 

in Christus . 

         

MISSIE Om in en deur die erediens die omgewing te skep waarbinne die 

gemeente na mekaar toe en ook saam in Christus kan groei. 

 

Die Erediensbediening  

 Waak oor die suiwerheid van die prediking en ander kerklike aktiwiteite. 

 Waak oor die goeie orde gedurende die erediens; kategese en ander gebeure. 

 Fasiliteer deelname en toegang van alle lidmate in die kerklike aktiwiteite. 

 Verseker die voorhou van die onderskeie geloofsbelydenisskrifte: 

o Apostoliese Geloofsbelydenis 

o Belydenis van Nicèa 

o Belydenis van Athanasius 

o Nederlandse Geloofsbelydenis 

o Heidelbergse Kategismus 

o Dordtse leerreëls 

 Waak oor die onderskeie formuliere wat in die erediens gebruik word vir: 

o die bediening van die sakramente; 

o die uitoefening van die kerklike tug; 

o die bevestiging van die dienaars van die Woord; ouderlinge en diakens; 

en 

o die inseëning van die huwelik en ander. 

 Sorg dat die gebruik van die Nagmaal insluitend en stigtelik, dog met vreugde 

geskied. 

 Poog om te verseker dat die Christelike doop ’n bekeringsdoop vir die lidmate 

word. 

 Gaan die gemeente voor in die strewe na geestelike groei: 

o Om meer van die rykdom van Christenwees te beleef. 

o Om toegerus te word vir diens in die kerk van Christus. 

o Om die evangelie van Christus uit te dra. 

Om God deur jou lewe te verheerlik  

 



Die erediensbediening vind sy dryfkrag in die roeping om die gemeente te lei in ’n 

lewenswyse wat God verheerlik – ’n besef dat alles wat ons vandag doen vir ewig saak 

maak. Die gemeente moet gedurig daaraan herinner word: 

 Van die verdorwendheid en ellende van die mens. 

 Dat die voorspoed van die goddelose tydelik is. 

 Dat daar ’n laaste oordeel sal wees. 

 Oor die opstanding van die dode. 

 Dat ons die dood nie moet vrees nie. 

 Die mens het ’n vasgestelde tyd in die lewe om sy roeping te vervul. 

 Oor die verlossing van die mens. 

 Christus is ons enigste verlosser. 

 Christus is die fontein van die lewe. 

 Christus is ons middelaar. 

 Dat Christus vir ons bid. 

 Dat ons dapper teen al ons vyande moet stry. 

 Dat ons moet bid en waak. 

 Dat die wet van God van ons eis om volmaak te wees. 

 Dat dit net moontlik is as ons JHWH toelaat om alle aspekte en fasette van ons 

lewe te beheer en ons aan Sy wil onderwerp. 

 

 

EREDIENSBEDIENING 
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Sanggroep - kerk       

     

Sanggroep - saal       



     

Orreliste         

     

Truprojektorspan - saal     

     

Truprojektorspan - kerk     

     

Simboliek - kerk       

     

Simboliek - saal       

     

Kleuterbediening - saal     

     

Kleingroepe       

     

Kerkraad         

      

EREDIENSWERKGROEP 

Bestaan uit: 

 Predikante op die Sondag aan diens. 

 Verteenwoordigers van twee sanggroepe. 

 Orreliste aan diens. 

 Truprojektorverteenwoordigers. 

 Simboliekverteenwoordigers. 

 Erediensvoorsitter. 

 

Werksaamhede bestaan uit: - 

 Skrifgedeelte van volgende Sondag word op afkondigings deurgegee sodat alle 

betrokkenis dit vooraf kan deurwerk. 

 Skrifgedeelte word op die daaropvolgende Dinsdagaand deur werkgroep oordink en 

bespreek. 

 Verskillende aanslae vir opkomende preek word deurgetrap. 

 Liedere vir voorsang en sang in kerkdiens word gekies. 



 Truprojektorverteenwoordigers en predikante klaar voorlegging uit. 

 Simboliek word voorgestel en bespreek. 

 Vorige week se eredienste word evalueer:  

o opbouende en steurende word verwoord;  

o voorstelle in verbetering word oorweeg; 

o goeie word behou en uitgebou. 

 

WYK AAN DIENS 

 Kleingroepe van wyk verantwoordelik vir:  

o Uitdeel van stukke by die deure en hartlike verwelkoming van almal. 

o Hulp met verrigtinge in erediens sou daar nie genoeg dienswerkers en 

ouderlinge beskikbaar wees nie. 

 

 Ouderling van wyk aan diens verantwoordelik vir:  

o Reël vir verteenwoordiging in die konsistorie voor en na erediens. 

o Reël vir skriflesing en gebed wanneer versoek. 

o Reël vir persone aan die Nagmaaltafel. 

o Reël vir bediening van Nagmaal. 

o Reël vir opname van gawes in die banke. 

o Reël vir opname van gawes by die deure. 

o Reël vir bedankings waar van toepassing. 

o Reël met kleingroepe vir verteenwoordigers by deure, ens. 

o Reël vir tel van gawes en voltooiing van konsistorieboek na die erediens. 

 

 


