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Gedagte 

Gewete van die Gelowige 

 

Ons lees op verskeie plekke dat ’n mens se gewete ’n rol speel in jou 
onderskeiding van wat God se wil is of wat die regte ding is om te doen.  
Die gewete kan jou aankla of verontskuldig, soos Paulus in sy brief aan 
die Romeine skryf (Rom. 2:15).  Hy leer daar dat die gewete,  in 
samewerking met die hart en die gedagtes, sy krag kry uit die ingebore 
wet van God wat selfs in ongelowiges sy rol speel (Rom. 2:12-16). 

Wanneer jy in ooreenstemming met God se wil optree, bevestig jou 
gewete dit.  Wanneer jy dit nie doen nie, kla jou gewete jou aan, en het 
jy, by wyse van spreke, ’n slegte gewete.  Met die gewete kan jy dus God 
se wil onderskei al dan nie (Rom. 2:17-24).  Saam met jou hart en 
gedagtes, is die gewete ’n uitstekende instrument van onderskeiding. 

Dit is egter nodig dat die gewete van die gelowige deur die Heilige Gees 
gelei word (Rom. 9:1).  Dit doen die Gees onder andere op twee 
maniere, soos Paulus dit in sy brief aan die Korinte uitspel.  Hy doen dit 
deur die regte kennis van God se wil sowel as deur die liefde (1 Kor. 8:1-
13).  Die regte kennis maak die gewete sterk, anders bly dit swak en 
vatbaar vir besoedeling. Die deernis van die liefde dien weer die belange 
van dié wie se gewete swak is en keer dat ’n mens verwaand raak deur al 
jou kennis. 

Dankie Here dat U deur die Heilige Gees, my gewete wat my dikwels 
aankla, beheer. 

 

EREDIENSTYE 
& 

KONTAKBESONDERHEDE 

 

Eredienste elke 
Sondag om 09h00 

Italiaanse Klub 
(South West Italian Club) 

13 White Street 
Bunbury 

 

Leraar:  Ds Gawie Cloete 
Selnommer:  042 048 1965 
 
E-pos: 
leraarbunbury@outlook.com 
 
Webblad:  
www.gekabunbury.com.au 
 
Bunbury GEKA 
bankbesonderhede vir die van 
julle wat julle dankoffers 
elektronies wil oorbetaal: 
 
Rek Naam: BRECA 
BSB: 306-004 
Rek No: 0968064 
 
 

Romeine 9:1  In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie; 
en my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my  
2 dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is 
3 oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van 
Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. 
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EREDIENSTE, DIENSBEURTE & 
VERJAARSDAE 

 

Ruil asseblief met iemand uit as jy nie daar kan 
wees nie 

3 Maart 
09:00 Erediens 

GROEP 8 
Chris en Yolanda Steenkamp 

 Theo en Hester Komen 
 Andre en Renata Fourie 

 Lafras en Gretchen Lamont 
 Gert en Corné Habig  

 
10 Maart 

09:00 Erediens en Bybelonderrig 
NAGMAAL 

GROEP 9 
Fransco en Amore Barnard 

Allan en Monique Cornelesen 
Hennie en Doreen du Plooy 
Neels en Amanda Mostert 

 
 17 Maart 

09:00 Erediens 
GROEP 10 

Nico en Petro van der Merwe 
Karlien Cloete 

Louis en Isabel Sparks 
Pieter en Corli  Janse van Rensburg 

Cornel Naude  

 

 

Baie geluk aan die volgende persone wat die 
volgende week verjaar.  Mag dit ‘n wonderlike 
dag wees van groot bederf, liefde en vreugde! 

 

4 Maart – Anneline Ensline 

8 Maart – Louwrens Coetzee 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAG SE PREDIKING 

Sondag staan ons stil by 1 Johannes 3:18-24. Lees gerus die 

gedeelte en laat bietjie jou gedagtes gaan oor die “gewete”. 



 

3 
 

 

DIENSSPAN 
Daar was ‘n versoek dat ons weer ‘n slag sal kommunikeer wat 
alles van ‘n diensspan verwag word op ‘n Sondag. 
Ons doen dit graag: 
 

Die saal is oop vanaf  8 uur die oggend, want die musiek span oefen dan ter voorbereiding vir die 
erediens. Julle is dus welkom om na 8:15 in te kom.  
  

Wat moet gedoen word. 
Voor die erediens:  
 
Die stoele moet uitgepak word.  
Die koffie/tee/ koeldranktafel moet opgestel word.  
Bekers uitpak.  
Koffie, tee, suiker en melk regsit.  
Ketels(urns) vol water maak en aansit.  
Die tafel waarop die besoekersboek, “Inspire box”, gebedsboksie en voorstelle boksie staan moet 
opgestel word.   
Speelgoed en matte agter in die saal vir die klein kindertjies uitsit.  
  
Na die erediens:  
 
Die stoele moet weer terug gepak word.   
Die papierbekers en ander rommel moet weggegooi word in een van die groot houers buite die 
kombuis.  
Tafels moet terug in die stoorkamer.  
Vloer moet skoon wees.  
Badkamers moet nagegaan word, (mans en vroue)  
Sien dat daar geen babadoeke in die badkamer drommetjie is nie.  
Speelgoed en matte agter in die saal vir die klein kindertjies moet weggepak word.  

 
Dankie vir julle samewerking. 

 

 

’Die kleinste gunsie wat met liefde gedoen word, die onbenulligste 

talent wat in diens van God aangewend word en die geringste 

gebaar van vriendelikheid is vir God baie belangrik!’ 

~Harte van goud~ 
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Bid Saam: Dankie : 
• Gawie se pa is gisteraand oorlede. Ons dink 

aan hom, Alba, Karlien en die familie. 

• Vir mense wat swaar kry onder ekonomiese 
druk. 

• Vir Bybelonderrig personeel en die kinders 
wat hierby inskakel.  

• Vir die Bybelstudies waarmee ons eersdaags 
wil begin.  

• Vir die hoërskool jeuggroep wat vir 22 Maart 
beplan word by Gateway Kerk.  

• Vir Outreach WA en vir ds. Gawie en Wilna 
van der Merwe. Bid veral vir hulle tyd in Bali 
~ Dat die Here die Woord wat uitgaan sal 
seën.  

• Vir ons sustergemeentes in Perth en 
Geraldton ~ dat die Here hulle ook duidelik 
sal lei en sal seën.  

• Vir Suid Afrika: Ons bid vir  stabiliteit en 
veral vir die grondkwessie wat tans aan die 
gang is.  

• Vir Christene wat vervolg word oor die 
wêreld.   

 

 

• Vir wonderlike reën oor groot dele van 
Namibië. 

• Vir ‘n jaar waarin U ons sal dra en  elke dag 
by ons sal wees. 

• Dankie Here vir U genade onbeskryflik 
groot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat weet asseblief vir Ds Gawie as daar enige siekte gevalle is of as jy dalk iets op die 
gebedslys wil plaas. 

 

Moet nooit die krag van een gebed onderskat nie.  Een gebed 

kan jou hele lewe verander. 
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JEUGBEDIENING 
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NEEM KENNIS 
Sondag, 3 Maart gaan ons anders kerk toe kom 
 

 

Grant Robberts se voorstel: 

Ons hou hierdie Sondag kerk by die 
Dalyellup Gemeenskapsaal 

6 Gosse way, Dalyellup! 
 

Kom met jou trapfiets – dis nou as jy nie te ver 
bly nie. 

Kleredrag is opsioneel - net wat vir jou werk. 

Meet die afstand wat jy ry en gooi n doller per 
kilometer gery in  n spesiale donasie boksie wat 
ons aan n ‘ministry’sal skenk wat behoeftig is.  

Bring ook n nie-bederfbare blikkie kos of melk 
wat ons aan die Soup Van kan skenk.  

Om veilig te wees, parkeer gerus jou fiets in die 
portaal van die saal. 

Dankie vir die inisiatief Grant!  

 

 

 

Sien uit om jul te sien hierdie Sondag! 

ONTHOU: 

Erediens by Dalyellup Gemeenskapsaal, 6 Gosse Way, Dalyellup 

 


