
Prediker:        Ds. Gideon du Toit 
 

Skriflesing:     Luk. 10:25-37 
 

Tema:  Jesus tree op: diep getref 
   deur mense se nood.   
 

Liedere:   100:1-3;  168:1-3;  235:1,2 
   440:1-4;  530:1-3 
  
Rusoord:  10:30 & 16:45      

 

 

 Wat is jou drywerstok? 
Rigters 3:31 NLV  

 

Omdat die Israeliete ongehoorsaam aan God was, was 
hulle slawe vir die Filistyne wat met vrees en intimidasie 
oor hulle geregeer het.  
 

Samgar het egter geweier om geïntimideer te wees. Hy het 
besluit om die status quo omver te gooi en hy het dit met 'n 
drywer stok gedoen - 'n lang stok wat boere gebruik om 
diere mee aan te por. Hy het geweier dat dit wat hy nie kon 
doen nie, hom daarvan weerhou om te doen wat hy kon 
doen.  God plus een is immers altyd die meerderheid. As 
God vir jou is, wie kan teen jou wees (sien Romeine 8:31). 
Samgar het dus sy drywer stok gegryp en op seshonderd 
Filistyne afgestorm. Die vyand het seker oor sy vreemde 
wapenkeuse gelag, totdat hy dit begin rondswaai het.    
Toe het die kyk in sy oë vrees in hulle harte ingeboesem.  
 

Moed beteken nie dat jy wag tot die situasie in jou guns 
draai nie, of tot die plan perfek is of tot mense se opinies 
verander nie. Moed wag vir net een ding: 'n groen lig van 
God af. Dit gaan daaroor om die probleem aan te val met 
watter drywer stok God ook al vir jou gegee het. Dis 'n 
aanval op die donker magte, deur te besluit om 'sout en lig' 
te wees waar God jou geplaas het. Dis meer as om net die 
probleme uit te wys, dis om jouself aan die oplossing te 
verbind. Dis meer as om 'n hart vir Christus te hê, dis die 
besluit om aksie te neem en sy hande en voete te word.  
 

In plaas daarvan om op die kantlyn te sit omdat jy glo dat 
ander mense meer gekwalifiseerd is, gebruik dit wat God 
jou gegee het en vra Hom om dit te seën. 
                                                     Deur Bob en Debby Gass 

 
 
 
Bid asb. vir Sus Boshoff wat verlede week n biopsie ondergaan 
met ongewenste uitslae. Sy moet nou ‘n Spesialis  gaan sien vir 
verdere prosedure.  
 
Dankie, vir almal se gebede vir Willie Nel tydens sy     
ongesteldheid. Hy is tuis en vorder goed. Hy raak egter nog 
baie kortasem em moeg as hy fiets trap en kan dit nog nie 
langer as 15 min doen nie. Hy is veronderstel om 150 min per 
week vinnig te oefen. Hy het asseblief ook julle gebede nodig 
om op te hou rook.  
 
Elize Viviers moet weer ’n rugoperasie deurloop. Sy ondervind 
ondraaglike pyn. Bid asb. ook vir verligting van die pyn. 
 
Marie Jacobson het in 1 Mil geval en haar heup gebreek, sy net 
toe ‘n heupvervanging gehad en is weer tuis. 
 
Henoch Schoeman se operasie sal moontlik oor twee weke kan 
gedoen word.  Bid asseblief vir hom en Marlene. 
 
Ons bid ook vir al di inwoners in Rusoord en al die ander 
verswakte lidmate. Mag julle elke dag God se genade en liefde 
ondervind, mag Hy julle moed gee vir môre en elke dag daarna. 
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So is die Here dan ’n rotsvesting vir die verdrukte in tye van 
benoudheid.                         Ps. 9:10 

Handwerk tafel  -  Marie Malan se telefoon 
nommer is :082 413 7671. Sy is in afwagting vir 
jul items en wil beplan wat nog kort. Skakel 
haar asseblief met die inligting van u items wat 
u skenk. 

https://www.bible.com/bible/117/JDG.3.31.nlv


 
 

 

Baie geluk aan almal wat  1 Julie tot 7 Julie verjaar 
 ONS WAARDES Lê OPGESLUIT IN EFESIëRS 4: 1 - 3 

 

Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en          
 sagmoedigheid, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra.        
       Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid       

wat die Gees bewerk het, bewaar.   

BRUINGELD  
 

Tans is die daar vanaf Mei 2017  al  
R 3529.00 ingesamel vir Sending 

BYBELSTUDIEGROEPE : 
 

  Geen – skoolvakansie! 

                 Winter projek vir hulp aan Behoeftiges     

Ons hoor elke dag op die media van die Winterhoop projek en ek dink dat 

ons regtig ook ‘n bydrae kan maak. Ons vra dat u tweedehandse komberse 

asseblief kerk toe sal bring sodat ons dit kan uitdeel teen die einde van Junie. 

Verder daag ons die dames uit om vir ons mussies te brei wat ons vir mense 

in hierdie koue dae kan verskaf. U kan alles by die kerkkantoor afgee. 

Patrone vir die mussies kan u ook by Sue kry indien u nie ‘n patroon het nie. 

Skakel Jansie by 073-179-3295 indien u enige navrae het.  

Finansies -  Boekjaar 2017 –2018 
 

 

Dit is met verligting dat ons kan sê die vorige finansiële jaar het goed afgesluit (in ‘n 
surplus).  Ons bedank dan ook elkeen van julle se bydra tot hierdie sukses. Dit is ook 
met die Kerkraad se goedkeuring reeds na die Sinode gestuur. 
 
Enige lidmate wat graag die syfers vir die vorige boekjaar wil sien, is welkom dit 
aan te vra by Sue in die kantoor. 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Ruan Cockrell 07/01   079 564 5988 

Ansu Lötter 07/01 012 664 3584   

Fanie Venter 07/01 012 664 0290 083 469 3773 

Chris Calitz 07/02 012 664 5342 083 447 2012 

Andries Van Eck 07/05 012 6647732 082 322 2898 

Louis Ferreira 07/06   084 511 1887 

Callie Krynauw 07/06 012 664 3870 083 392 7664 


