
Prediker:  Ds. Gideon du Toit 
 
 

Skriflesing:    Kolossense 4:15  
 
Tema:  Groete aan Nimfa en die gemeente wat  
   gereeld in haar huis bymekaar kom  
 

Liedere:  464:1,3; 475:1,2; 471; 514; 524:1,3  
 

Rusoord:  10:30  Jeug:  18:00 
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Lewe vir dit wat die meeste saak maak 
 

Job 1:21 NLV  

Vanderbilt, Carnegie en Rockefeller was drie van die 
grootste bouers van Amerika. Nadat hulle Vanderbilt se 
begrafnis bygewoon het, het Carnegie en Rockefeller die 
res van hulle lewens spandeer om te kyk hoe baie geld 
hulle kon weggee om sodoende goed te doen. Die dood het 
'n manier om vir ons die kortstondigheid van die lewe te 
wys en ons perspektief te verander. Carnegie is in sy 
tagtigs oorlede en Rockefeller eers in sy negentigs, maar 
hulle altwee het gesterf! Ons almal sal sterf. Die vraag is of 
jy slegs 'n lewe gaan maak en of jy 'n verskil gaan maak? 'n 
Besigheidsman het vir sy vriend gesê: 'Ek dink nie ek is vir 
altyd op hierdie trapmeul vasgevang nie, maar ek is vir 
seker tans daarby betrokke. Dis die ou vraag van hoeveel 
geld genoeg is? Dis nooit genoeg nie. Drie jaar terug het ek 
gedink: 'Net nog 'n bietjie.' Ek maak nou twee keer soveel 
geld en dis nog steeds nie genoeg nie.' Salomo het geskryf: 
'Hoe meer jy besit, hoe meer word die eters wat jou help 
om dit te spandeer. Al voordeel wat jou rykdom vir jou 
inhou, is om te sien hoe dit deur jou vingers glip' (Prediker 
5:10 NLV). Het jy al ooit vir jouself gesê dat wanneer jy 'n 
sekere hoeveelheid geld besit, dan sal jy gelukkig en veilig 
wees? Miskien, miskien nie. Wanneer jy op enige iets 
anders as God vertrou, lewe jy in vrees omdat jy altyd 
weerloos sal wees teenoor omstandighede wat jy nie kan 
beheer nie. Jesus het dit so gestel: 'Nee, maak die 
koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, 
julle heel eerste prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie 
ander dinge as 'n bonus byvoeg' (Matteus 6:33 NLV).  

 
 
 
 

 Bert en Marna Steyn het ons voorbidding nodig. Bert het verswak en moet ons 
voorbidding kry. Dra hulle aan die Hemelse Vader op. 

 

 Wiida Lynne is in Step-Down. Sy herstel na die vierde operasie wat sy moes 
ondergaan nadat sy elke keer geval het. Haar gemoed is goed. Bid asb. vir haar 
volkome herstel. 

 

 Dion Heigers se lewe is Vrydag gevier. Ons bid vir Minnie en familie. Hy het aan 
die einde van sy lewe Alzheimers gehad. 

 

 Fanie van Niekerk het ‘n breuk laat herstel. Hy het vroeër ‘n rugoperasie 
deurloop. Ons bid dat sy probleme nou iets van die verlede sal wees. 

 

 Riekie Cilliers is nog in Vista kliniek Ons bid vir haar volkome herstel. Sy is baie 
positief maar het ‘n lekkende hartklep en sukkel om te loop. 

 

 Ruth van der Walt is in Southdown se Step-Down. Sy het herstel nadat sy ‘n 
bloedklont in haar been gekry het. Bid asb. vir haar. 

 

 Tina Human is in Eugene Marais. Sy het die moontlikheid om ‘n been te verloor 
deur amputasie. Kom ons almal dra haar op aan die Genadetroon sodat sy 
gehelp kan word. 

 

 Magriet Engelbrecht kry van tyd tot tyd bloedoortappings vir ‘n stryd teen kanker. 
Bid asb vir haar. 

 

 Nellie Zaayman gaan die tiende September in sodat die kanker op haar kop 
verwyder kan word.  Bid asb. vir haar. 

 

 Sarie Keuler het ons voorbidding nodig. 
 

 Mottie Botha voel nie lekker nie. Ons vra dat almal aan haar dink. 

BID VIR DIE NASIES 
AFGHANISTAN 

In Afghanistan heers ’n gevoel van totale hopeloosheid in ‘n nasie wat net oorlog en 
geweld ken.   Die regering en Taliban word beskuldig dat groot getalle burgerlikes 
sterf as gevolg van hulle aksies.  Afghanistan is een van die mees Christelike 
onbereikte nasies.   Daar is 48 000 moskees, maar nie ‘n enkele kerk nie.   Maar 
Operation World berig dat hulle in die afgelope paar jaar groter toegeneentheid 
teenoor die evangelie ontvang het.   Bid asseblief dat groot getalle mense te midde 
van eindelose geweld vir Jesus, die Vredevors mag leer ken. 



 

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.   

Baie geluk aan almal wat van  
8 September  tot  14 September  

verjaar 
 
 

 
 

BRUIN GELD  
 

Tans is daar vanaf  Mei 2017  al  6053.70 ingesamel vir Sending 

BYBELSTUDIEGROEPE : 
 
Dinsdag         09:00   Noorde  Woensdag  09:00   Parkrand     
  10:00   La Vie        10:00    Lofdal  
  
Donderdag     09:00        Dienssentrum 
         10:00   La Borie    en   11:00   Protea  
 
 

Ou Kerksaalstoele te koop teen R50 per stoel en ou Kerkbanke 
te koop teen R1000 per bank. Gemeente het eksklusief 
voorkeur tot 18 September. Daarna oop aan die publiek. 

 
Kontak Alex 082 928 3554 tydens kantoor ure. 

NG Kerk Lyttelton-Noord  
Kerkbasaar  

 
5 Oktober 2019 !! 

 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Hugo Gerda 09/08     

Schafer William 09/08 664 0918   

Smith Maureen 09/08     

Kriek Lorrie 09/09 012 664 2329 27812441751 

Stoop Christian 09/09   27836629138 

Vosloo Lane 09/09     

Reynecke Sartjie/Sarie 09/10 0126643099 27829643047 

Wessels Maré-Elize 09/10 083 558 9512 27835589512 

Warden André 09/11 074 1121 586   

Botha Borie 09/12 664 4436   

Odendaal Marichen 09/12 012 644 0911 27837313171 

Otto Euna 09/12 664 5835   

Smith Megan 09/12     

Van Sittert Janie 09/12 664 8188 083 5670 346 

Du Toit Margaret 09/13 664 2399 27828517726 

Jacobs Arden 09/14     

Janse Van Rensburg Klaas 09/14 664 4041 27837822334 

Schwartz Leamay 09/14     


