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Hoogland bid saam vir  :  
 

• Dat Hoogland se geloof deur liefde tot dade sal oorgaan in haar 

Jubeljaar en sodoende hoop bring en omgee vir die gemeenskap 

• die Oos Kaapse Sinode sitting - vir die nodige onderskeidings-

vermoë by elke leraar en afgevaardigde en ook vir openheid vir 

die Woord van die Here en die leiding van die Gees 

• oom Gielie Hauptfleish & kinders na die afsterwe van Tannie 

Marie die afgelope week. 

• onderwysers & kinders wat hierdie week met kwartaal 4 begin. 

• matrieks wat besig is met voorbereiding vir hulle eindeksamen  

• die finale fase groep wat besig is met die voorbereiding vir hulle 

Belydenisaflegging op 31 Oktober 

10 Oktober 2021 



Baie welkom by Hoogland   

Alle Eredienste is regstreeks op 

Hoogland se webblad, facebook 

blad & YouTube kanaal 

beskikbaar. 

www.pehoogland.co.za  

-> PREKE -> REGSTREEKS 

 

Program vir die week 
  

Maandag : 11 Oktober  

Skole Heropen  
 

Dinsdag : 12 Oktober  

14:00 Vroue Bybelstudie  

Oos - Kaap Sinode Sitting 

(aanlyn) 
 

Woensdag : 13 Oktober  

08:45 B’fontein Bybelstudie  

10:00 Gemeente Bybelstudie  
 

Donderdag : 14 Oktober  

10:30 Woord Werkgroep  

GELOOF DEUR LIEFDE TOT DADE: 

• Pouse Pakkies vir Onderwysers :  

Hoogland is saam met verskeie ander gemeentes, besig om vir die 

onderwysers by skole in die onmiddellike omgewing te bedien met ‘n 

Pouse Pakkies @ R20 donasie. (Koerverte by die deure of EFT met 

verwysing: POUSE PAKKIE 
 

• Noodspens :  

Hoogland se Noodspens het jou nodig asseblief! Enige nie bederfbare 

blikkies kos, rys, kits mieliepap, koffie, tee suiker, 2 min noodles, “cup a 

soup”, ens sal baie waardeer word  

Program vir die dag 
“Bekendstelling”: 50ste jaar van Hoogland  

09:00 Oggenddiens : Ds Pieter Nel  

GEEN GVG as gevolg van die skoolvakansie  
 

(10% van Sondag se dankoffers word gegee aan Harvesters Ministries) 

Hoogland Dankoffers  
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Storielyn in voorportaal 

Ons storie word verbeeld in ‘n swewende, leë doek ("empty, canvas") 

uitstalling wat oor die volgende jaar, weekliks met een plaat per week 

aangevul sal word.  

Hoogland se storie begin hierdie week met die voorstelling van 'n 

boomwortelsisteem en volg die pad van die eerste N.G. Kerk in Suid-

Afrika (1665) na die twee kerke in die Oos-Kaap: Graaff-Reinet (1792) en 

Uitenhage (1817), waaruit die  Moedergemeente in Port Elizabeth in 

1907 gebore is.  

Sonder sterk wortels kan 'n boom nie groei of oorleef nie. Die wortels 

bepaal as't ware die boom. Hoogland, ons, ek en jy, is hierdie wortels. 

Daarom: laat ons geloof deur liefde tot dade oorgaan. 

Hoogland Jubeljaar: #1 

In plaas daarvan om net volgende jaar vir een 

naweek lank fees te vier, vind Hoogland 

aansluit by die Jubeljaar uit Levitikus 25.  

Daarom hou Hoogland op verskillende maniere fees gedurende die 

volgende jaar.  

 

Een manier wat Hoogland die Jubeljaar leef, is dat ons geloof deur 

liefde oorgaan tot dade. Vir die volgende jaar is daar elke week ŉ 

liefdesdaad waarop Hoogland fokus.  
 

Hierdie week, in aansluiting by die begin van Hoogland se 50ste jaar, 

gee ons omgee deur ŉ kolwyntjie vir iemand te gee wat omgee nodig 

het. Na afloop van die diens is kolwyntjies in die voorportaal om te 

gaan uitdeel. So wys Hoogland haar omgee hierdie week...  



Uit die hart... 

Ds Pieter 

Het jy ŉ gaatjie in jou oor? Kom ek verduidelik:  

Die Jubeljaar van die Ou Testament, 50ste jaar, was ŉ jaar van herstel en 

restourasie. Bepalings hiervoor word deur die Here gegee in Levitikus 25.   

Hoofsaaklik het dit gegaan oor: 1) die eienaarskap van grond en 2) die 

vrystelling van slawe.  

In die hersteljaar moes grond wat weens armoede verkoop is en nie 

weer teruggekoop kon word nie, teruggegee word aan die oorspronklike 

eienaar. Op hierdie manier het geen permanente verryking of verarming 

van families plaasgevind nie. Een maal elke geslag of twee het 

restourasie (gelykmaking) plaasgevind. 

Wanneer iemand homself/haarself as slaaf gegee het vir skuld wat nie 

terugbetaal kon word nie, is hierdie slaaf in die 50ste jaar vrygestel. Die 

skuld is vereffen en die “slaaf” was ŉ vry persoon sonder ŉ losprys.  

Daar word egter in Eksodus 21:5–6 en Deuteronomium 15:16-17 

voorsiening gemaak vir die toewyding van ŉ liefdeslaaf. Indien ŉ slaaf lief 

geraak het vir sy eienaar en nie wou weggaan met die aanbreek van die 

hersteljaar nie, kon hy homself vrywillig vir die baas gee. Dan moes die 

slaaf teen ŉ deurkosyn staan en die baas moes ŉ gaatjie deur sy oorlob 

steek tot in die hout. Dit het die teken geword van ŉ vrywillige 

liefdesoorgawe en slawediens.  

Jesus Christus, wie Homself identifiseer met die genadejaar in Lukas 4, 

maak ons vry! Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God! En tog, 

tóg begeer ons niks méér as om ons Here met alles te dien nie. Ons is 

lief vir Hom en dankbaar. Dan gee ek myself as liefdeslaaf terug aan 

God.  

So, het jy ŉ gaatjie in jou oor?  


