
Prediker: Ds Gideon Du Toit 

Skriflesing:   Matteus 11:20-30 

Tema:     Ellende wag vir jou! 

  Kom na my toe… Ek sal julle rus gee 

Lied:  200:1-3; 280: 1-3 en  599:1-3 

 

 

 
 
 
 
 
 
• Ahmé Stadler (53) het gesterf. Dit is so tragies omdat sy 

buiten haar eie kinders nog kinders in pleegsorg het. Ons bid 
vir Johan, Werner, Sumé, Estie, Cindy en familie. Mag die 
Here se troos hulle dra. 

 
• Trudie Nel het uitslae gekry wat daarop dui dat haar 

beenmurg nie meer rooibloedselle vervaardig nie. Ons bid vir 
haar en vra in besonder dat die behandeling wat sy gaan kry 
vir haar sal help. 

 
• Sienie Bam (oud-lidmate) is in Sungardens Hospice 

opgeneem. Kanker het haar lewenskwaliteit weggesteel. Ons 
bid vir Johan en familie en vra dat die Here hulle almal in Sy 
liefde sal toevou en dat hulle groot genade sal ontvang. 

 
• Dries De Jager is in en uit die hospitaal met hoë bloeddruk. 

Bid asb dat hy verligting sal ontvang deur mediese sorg. 
 
• Dink steeds in u gebede aan die inwoners en personeel van 

Rusoord. 

God wil hê dat jy sukses moet behaal (3) 
 

Psalm 8:7 

 

Hoe weet jy dat God wil hê dat jy sukses in jou lewe moet behaal? Om drie 

redes: 1) Omdat Hy jou geskep het. Hy het in Genesis gesê: '...Laat Ons die 

mens maak volgens ons beeld, 'n afbeelding van Ons...' (Genesis 1:26 NLV). 

Omdat ons God se opperste skepping is, het Hy sy gedagtes, sy mag, sy 

wysheid en alles anders wat jy nodig het om suksesvol te wees, in jou gegiet. 

Sodra jy hierdie waarheid besef en daarvolgens begin optree, sal jou 

lewensuitkyk getransformeer word. Jy sal begin dink soos iemand wat geen 

beperkinge het nie. 2) Omdat jy waarde het. Die aktrise Ethel Waters, wat by 

Billy Graham se kruistogte gesing het, het gesê: 'Ek is iemand, want my God 

maak nie gemors nie!' Jy is die kroon van God se skepping, die voorwerp van 

sy aandag en liefde. Die Psalmdigter het geskryf: 'Kosbaar is u gedagtes vir 

my, o God! Hoe onmeetlik is die totaal! As ek dit moes tel, sou hulle meer 

wees as sandkorrels!..' (Psalm 139:17-18 NLV). 3) Omdat God alles vir jou 

gemaak het. 'U het ons in beheer gestel van alles wat u hande gemaak het. U 

het vir ons mag gegee oor alle dinge.' Beteken dit dat God sukses in jou skoot 

sal laat val? Nee: 'God het hulle geseën deur te sê: 'Wees vrugbaar en 

vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van 

die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde' (Genesis 1:28 

NLV). God het vir jou sy outoriteit en kreatiewe vermoë gegee om sukses te 

behaal in dit waarvoor Hy jou roep. In plaas daarvan om soos 'n slagoffer te 

dink, begin dus soos 'n oorwinnaar dink!  

Die Aankondiger 
 

18 Oktober 2020 

TE KOOP 
Gemeentelede word die kans gegun om die volgende items te koop 
en verwyder,  waarna dit in die media geadverteer gaan word. Die 
kerk benodig die spasie en fondse om ‘n paar projekte te voltooi. 
 
1. Biljarttafel   R 1000.00 ona 
2. Pottebakkersoond R 2000.00 ona 
3. Lang kerkbank  R 1000.00 
4. Orrel   R     50.00  

 
 

Kontak Alex by 0829283554 vir verdere navrae. 



Dis tyd om vir Philip en Lassy groet.  Ons het saam uit hulle verhouding 
en interaksie geleer. 
 
 
* Soos Lassy, het ons eers aan ‘n wrede meester behoort, waar 

elkeen van ons ‘n gevangene van die sonde was, gekluister, 
geketting, misken, verslaaf, en mishandel.  Ons het nie almal 
dieselfde agtergrond en verlede nie, maar elkeen van ons is, of 
was, verlore sondaars (Rom 3:3), “sonder hoop en sonder God 
in hierdie wêreld” (Ef 2:12).  Ons kon nie ons self uit dié kettings 
bevry nie – geen goeie lewe, kerklike meelewing of harde werk 
was goed genoeg nie (Jes 64:4).  Ons het ‘n Bevryder, die Here 
Jesus, nodig gehad om na ons te kom haal, die kettings te breek 
en ons te neem na "groen weivelde . . . en na waters van 
rus” (Ps 23:2). 

 
* God het ons elkeen met wonderlike potensiaal geskape, maar 

die sonde het dit op verkillende maniere verdring en onderdruk.  
Wanneer Hy ons bevry, leer ons gelydelik wie ons in Christus is, 
om die ou lewe af te lê en ons met die nuwe lewe te beklee.  By 
party mense neem dit lank, by ander is die verandering vinnig 
en dramaties.  Die resultaat is dieselfde, “in Christus is ons nuwe 
mense, die oue is verby, die nuwe het gekom” (2Kor 5:17). 

 
 Hoekom doen Hy dit vir ons?  “God is ryk in barmhartigheid en 

het ons innig lief”, daarom maak Hy ons “saam met Christus 
lewend” (Ef 2:4,8). 

 
* Wanneer ons die Here Jesus as ons Verlosser aanneem begin ‘n 

groeiproses wat ons hele lewe lank aanhou, ons beleef dikwels 
hoogte- en laagtepunte.  Ons leer Hom ken en vertrou, en soos 
die skape van Joh 10, leer om na Sy stem te luister, Hom te 
volg, en die stemme van vreemde herders onderskei, en nie volg 
nie (Joh 10:2,3-5).  Ons leer Hom van naby ken deur gereeld, 
soos Maria, “aan die voete van Jesus te sit en na sy woorde te 
luister” (Luk 10:40-41). 

 
* Deel van die proses is om te leer om sy leiding te soek en sy 

opdragte onmiddellik uit te voer, dan beleef ons die avontuur 
van ons verhouding met Hom.  Soms is sy opdragte teen ons 
natuur, soos byvoorbeeld om met geduld op Hom te wag (Ps 
46:11 OV).  Die gevaar is dat wanneer Hy na ons mening, nie 
gou genoeg antwoord nie, raak ons haastig en probeer Hom 
help, soos Abraham en Sara (Gen 16), met baie negatiewe 
gevolge. 

 

Ek leer by my skaaphond – 11 

Baie geluk aan almal wat  
verjaar : 

 
18 -  24 Oktober 

 
* Ons kan maklik met nuttelose aktiwiteite besig wees- dinge wat 

ons tyd en energie en selfs finansies tap.  Dit bring afstand 
tussen ons en ons Herder.  Dié dinge is nie noodwendig sondige 
dinge nie, maar dis nie God se wil vir ons nie, en eintlik  “ ‘n 
gejaag na wind” (Pred 1:11). 

 
* Wanneer ons bewus word van die afstand tussen ons en ons 

Herder, is die oplossing om so gou moontlik na Hom te kom, dit 
te bely en vergiffenis te kry en herstel van ons verhouding te 
beleef (1 Joh 1:9,10; 1 Pet 5:6). 

 
* Om Jesus te volg en sy dissipel te wees, kos ‘n prys.  Hy vra dat 

ons Hom volg waarheen Hy ons ookal lei, al beteken dit 
vervolging en lyding (Hebr 11).  In sulke moelike tye en 
omstandighede is dit net ‘n lewende verhouding met Hom wat 
ons deurdra. 

 
 

 Baie dankie dat ons kon saam reis . . . Hy het nooit ‘n maklike 
 reis belowe nie, wel ‘n veilige aankoms. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Marais Ilana 10/18 012 664 7723   

Olivier Piet 10/20   083 469 3322 

Jacobsz Petro 10/24 012 6441626 083 770 5815 


