Prediker:

Ds. Chris Visser

Skriflesing:

Johannes 20: 21

Tema:


Lai Kloppers sterk aan in Southdowns na ’n slegte val by haar kinders. Sy
is geopereer waarin ’n beenbreuk herstel is. Dra haar aan die Here op in
gebed.



Danie Theron het na ’n operasie gesukkel om sy suurstofvlakke na
behore te herwin. Hy het goed herstel en sal moontlik binnekort ontslaan
word. Mag hy elke dag die Here se genade beleef.



Anita Lloyd het ’n skielike toeval beleef waarin sy haar geheue verloor
het. Toetse word gedoen om vas te stel wat die oorsaak daarvan is. Sy
het ’n moeilike tyd agter die rug waarin sy ’n episode van gordelroos moes
deurmaak.

Frik Faber en Naomi Bosch het beide geval in Rusoord en het
heupfrakture opgedoen. Hulle is geopereer en nog in hoësorg in Unitas.
Beide was na die operasie gedisoriënteerd. Bid asb. dat die Here hulle sal
genees.



Lettie Leach was gehospitaliseer maar is weer terug in Rusoord. Sy ly aan
Alzheimers. Bid vir haar herstel.



Elize Haasbroek het ’n knievervanging gekry. Sy is positief en herstel
goed. Sy sal binnekort oorgeplaas word na Southdowns. Bid vir haar
herstel.



Hannetjie Kritzinger het op ’n gepoleerde vloer gegly en ’n slegte val
gehad waar drie rugwerwels gekraak is. Ons bid dat sy gedra sal word
deur die Here se liefde en mooi sal herstel.



Ina Saayman se susterskind, Frans de Bruyn, het ’n groot motorongeluk
oorleef. Die dokters moes veg om sy vergruisde voet te herstel. Hy is
dankbaar dat hy leef. Kom ons bid dat die Here sal gee dat hy sy voete
kan behou.

Liedere:

157:1,2; 486:1,2

Rusoord:

10:30

Jeug:

18:00

Gebed is nie ’n transaksie met
God nie
Stephan Joubert
Gebed is nie een of ander onderhandeling met God nie.
Gebed gaan nie oor myself nie - nie volgens die Ons Vader
nie. Gebed gaan heel eerste oor God. Dit plaas al die fokus
op Hom, nie op myself en al my behoeftes of versoeke nie.
Gebed verskuif die soeklig weg van myself. Dit laat my
wegkyk. Dit laat my opkyk. Dit laat my vir God beter
raaksien in geloof. Ja, ek mag ook bid vir my porsie
daaglikse brood. Ek moet! Maar dan gaan dit oor daaglikse
brood, nie oor selfsugtige versoeke en selfgerigte behoeftes
nie. Ek mag aanklop aan die hemelse deur. Ek mag by die
Here hulp kom vra. Ek mag smeek en pleit. Dit doen ek
sonder om enige gesprek met die lewende God te probeer
dikteer. In elk geval het ek niks in my hande om mee te
onderhandel as ek voor die Here kom staan nie. In
verwondering kyk ek altyd op na Hom. Voor Hom daag ek
op in nederigheid, soos wat Jakobus 4 my leer om te doen.
Vir elke stukkie genadebrood uit Sy hand is ek eindeloos
dankbaar. Aan God se voete kom ek regtig tot rus. En tot
vrede!

Die Aankondiger
17 November 2019



So stuur ek julle

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.

BYBELSTUDIEGROEPE :
Dinsdag

09:00
10:00

Noorde
La Vie

Woensdag 09:00 Parkrand
10:00 Lofdal

Donderdag

09:00
10:00

Dienssentrum
La Borie en 11:00 Protea

Baie geluk aan almal wat verjaar van:
17 tot 23 November

TE KOOP
Ou Kerksaalstoele te koop teen R50.00 per stoel. Kontak Alex 082 928 3554
tydens kantoorure.

Van
Brink
Hechter
Van Deventer
Joubert
Moggee
Odendaal
Nel
Thierry
Fölscher
Nieuwoudt
van Kradenburg
Viljoen

Noemnaam
Gideon
Carmen
Sylvia
Jason
Jeanne
Martin
Willie
Hilda
Loraine
Engela
Hannes
Jóbert

Verjaar
11/17
11/17
11/18
11/19
11/20
11/20
11/22
11/22
11/23
11/23
11/23
11/23

Landlyn
0126642114

Selfoon
27824125922

0835412285
082 574 9784
0835597711
012 6642199

27835412285

012 664 3606
012 664 5391
0727276797

27835597711
27836023460
27823387951
27727413992
27842070263
27727276797

