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Die Aankondiger   

26 Julie 2020     
Prediker:                   Ds. Gideon Du Toit      

Koop tyd reg uit   

deur Stephan Joubert 

Tyd loop. Tyd vlieg. Tyd is min. Tyd wag vir niemand nie. Tyd het nie brieke nie. Tyd gaan 

vinnig verby… Jy ken hierdie uitdrukkings. Tog het ons almal elke dag 86,400 nuwe se- 

kondes tot ons beskikking. Ons kan dit nie êrens bank nie. Ons kan nie elke dag se onop-

gebruikte sekondes stoor vir latere gebruik nie. Tyd wat nie gebruik word nie, is verlore 

tyd. Al kan ons nie tyd terugwen of terugkoop nie, kan ons wel vandag se stukkie tyd 

uitkoop. Bedoelende, ons kan vandag se tydporsie reg opleef. Hoe? Wel, Paulus skryf in 

Kolossense 3 dat wat ons ook al sê of doen, ons doen dit tot eer van die Here. Ons maak 

die meeste van vandag se tyd as ons vir iemand anders ‘n beker koue water in sy Naam 

aanbied. Of as ons iemand se las vandag van hulle skouers aftel. Ons weet nie wat môre 

en oormôre inhou nie. Ons hoef ook nie. Jesus sê in Matteus 6 dat as ons ons koppe wil 

breek oor die dag van môre, dan gaan ons geloof en ons vreugde daarmee heen wees. 

Kom ons koop dus vandag uit en vertrou die Here met môre.  

CMR Lyttelton 

Ons vra ondersteuning vir Huis Gideon Pleeghuis. 

Enige skenkings is welkom, maar Renè versoek  

dat veral boeke verskaf word. Sy soek leesboeke vir kinders 

ouderdom 3-14. Enige ou boeke wat verkoop kan word  

is ook welkom. Sy verkoop dit om ekstra benodighede  

soos sjampoe, stortgel, handeroom, ens  aan te koop.  

Die geld word ook gebruik om die kinders se hare te laat sny. 

Sy sal self die boeke kom afhaal as u haar kontak. 

Skakel asb vir Renè Odendaal by 012-664 2199 of 079 514 3290. 

Die huis is geleë te Monumentlaan 180, Lyttelton. 

http://s10u-mail.9.evlink.net/servlet/link/23584/573426/48796362/1983875
http://s10u-mail.9.evlink.net/servlet/link/23584/573426/48796362/1983876
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• Henré Strydom se vader het gesterf. Ons bid vir Henré, Lillian en die familie. Mag 

hulle vertroosting vind.  

 

• Paul Gerber van Protea, het gesterf. Ons bid vir, Maureen en hulle kinders. 

 

• Tannie Minnie Koen het gesterf. Ons bid vir die familie 

 

• Chris Von Wieligh het positief getoets vir die virus en hy is by sy kinders in Corn-

wall Hill om daar aan te sterk. 

 

• Bid asb vir  tannie  Rita Schoeman wat gediagnoseer is met die virus. Sy voel al 

beter en haar longe is skoon van die bronchitis. 

 

• Ons moet ernstig bid Ruth Van der Walt en Union Visagie wat die virus onder 

lede het. 

 

 

Lief en Leed 
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VERJAARSDAE :  26 Julie  - 1 Augustus 

Die Hemelse Uitreiker 
 
 
Ons Hemelse Uitreiker is reg van die begin van die Bybel besig om mense in liefde op 
te soek en na hulle uit te reik, ongeag wie hulle is of wat hulle gedoen het. 
 
So het Hy laat middae teen die tyd wat die aandwind opkom, saam met Adam en Eva 
in die tuin van Eden gewandel.  Toe hulle sonde gedoen het, het Hy hulle gesoek en 
gevra “Waar is jy?”.  Verder het Hy met Henog en Noag gewandel, vir Abram geroep 
en later by die groot bome van Mamre gaan besoek; vir Jakob in ‘n droom ontmoet 
toe hy sy pa en broer bedrieg en gevlug het (Gen 3:8,9; 5:24; 6:9; 28:12-15). 
 
Hy het vir Moses by die braambos ontmoet en gestuur om Sy volk uit Egipte te lei.  
Hy het hom gereeld opgesoek en met hom “gepraat soos ‘n man met sy vriend” praat 
(Eks 3:2-4; 33:11).  Na Moses se dood soek Hy vir Josua op en verseker hom “Ek sal 
jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie” (Jos 1:5).   
 
Hy het ‘n hart vir kinders en jongmense, so besoek Hy vir klein Samuel en stuur hom 
met ‘n boodskap na Eli toe (1Sam 3), en roep Dawid van die skaaptrop af en vestig 
sy koningskap (1 Sam16). 
 
Hy besoek vir Maria (Mat 1) om haar te vertel van die koms van Immanuel, “God met 
ons”.  Hy nooi ‘n groepie vissers, om Hom te volg, Hy versorg skares mense op 
bonatuurlike wyse omdat Hy ‘n hart vir hulle het (Mark 6, 8); Hy gee volle aandag 
aan moeders en hulle kindertjies (Mat 19:13-15). 
 
Die Hemelse Uitreiker soek ons ook voordurend op, omdat Hy ons graag by Hom wil 
hê, want Hy is lief vir ons en wil hê dat ons Sy versorging en voorsiening en 
teenwoordigheid beleef. 
 
Dan wil Hy hê ons moet soos Hy, uitreik na ander en hulle huis toe nooi (Luk 15:11-
31). 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Bothma Karen 07/27 012 664 4324 0822799170 

Swarts Carien 07/27   0723739294 

Van Aarde Matt 07/27     

Scholtz Isa 07/28 012 664 6009 082 538 0452 

Nel Corneluis 07/29 011 6601207 0619915229 

Scott Willie 07/29   0734408533 

Jansen Van Rensburg Annerie 07/31 012 664 0525   

Weideman Moné 07/31     

De Jager Lida 08/01 012 6641740 0827791271 


