
Prediker: Ds. Gideon Du Toit 
 
Skriflesing:    Matteus 26: 31– 46 
  
Tema:  Hoe kan ons vir Jesus in die steek laat? 
 
Liedere:  190:1-3, ; 197 (CD) ; 292:1,2 ; 510 - 1-4 

TRANSFORMASIE LUKAS 10 (T-L-10) - 7 

AKSIE 4: VERTEL VAN JESUS  

Aksies 1-3 het ons gehelp om toegang tot se iemand hart, huis en/of lewe gekry, 

want ons het hulle geseën, vriendskappe met hulle gesluit, hulle behoeftes ontdek 

en daaraan probeer voorsien. 
 

Die vierde aksie is nou om enige vraag te beantwoord wat iemand jou vra oor 

jou geloof, of oor die rede vir jou omgee, of waarom jy vir mense bid. 

 

Lukas 10:9 “Maak die siekes gesond en sê vir die mense: Vir julle is die 
koninkryk van God baie naby”. 

 

Ons weet dit is God wat siekes gesond maak, maar ons taak is om die siekes in 

gebed na Hom te neem.  Siek-wees kan baie vorms aanneem, daarom bring ons 

alle vorms van “siek-wees” na Hom toe. 
 

Al sê ons dit nie met ons woorde nie, met ons lewens sê ons vir die mense 

in wie se huise en/of lewens is, “Vir julle is die koninkryk van God baie naby”.  

Hulle is nou hopelik oop of nuuskierig genoeg om vir ons vrae te vra. 
 

Ons taak is nou om die vrae onder leiding van die Heilige Gees te antwoord.  

Voordat ons antwoord, moet ons eers vir Sy leiding vra “Here wat moet ek nou sê?  

Gee asseblief vir my insig en wysheid.” 

 

Let wel: Die goue reël is:  

Antwoord altyd net die persoon se vraag en niks meer nie!  

Baie mense word deur die Heilige Gees tot ‘n positiewe besluit vir Jesus in hul 

lewens beweeg deur mense soos ons dop te hou.   

 
 

• Ellie Ferreira se dogter is in ‘n kritieke toestand in Trauma 

intensief. Sy het onder andere verstik en moontlike 

suurtsoftekort in die brein gehad. Bid asb vir haar. Mag God 

se genade hulle omvou. 

• Sandra en Ettiene Kock se dogter het ‘n gevorderde stadium 

van kanker en het almal se gebede nodig. 

• Baie geluk aan Bets De Wet wat op 2 April 90 jaar oud word. 

Dit is besonders dat die Herehaar so lank spaar om steeds 

Sy genade te leer beleef. 

• Baie geluk aan almal wat die week verjaar. 

• Ons bid vir almal wat in die Covid –tyd moeilike tye ervaar. 

Ons dink aan Sylvia se seun wat in Nieu– Zealand sit terwyl 

sy vrou en kinders in Suid-Afrika verkeer. Hy kon nie die 

geboorte van sy een kind beleef nie. 

• Geluk aan ds Chris Jacobs waat eersdaags in Komatipoort 

as predikant bevestig word. Geluk ook met sy verlowing aan 

Joanay. 

Die Aankondiger 
 

28 Maart 2021 

Jansie Kilian 

Ons gesin wil graag vir almal bedank wat gebel of 'n whatsapp 

boodskap gestuur het tydens Jansie se siekte en met haar 

afsterwe. Die twee maande van haar siekte en uiteindelik haar 

dood was vir ons 'n baie moeilike tyd en daarom het ons elke 

boodskap en bemoediging waardeer. Ongelukkig kan ek nie almal 

se name onthou nie en daarom hierdie bedanking. Almal se 

meelewing en gebede was werklik vir ons bemoedigend. 

Daan Kilian. 



Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

27  Maart -  3 April 

Hulle begin agterkom dat jy en ek Christene is.  As hulle ons iets vra, wil hulle 

gewoonlik slegs die inligting hê waarvoor hulle vra.  Weerstaan die versoeking om 

nou te veel te sê – baie woorde kan hulle verwar of op ‘n dwaalspoor stuur.  As hulle 

meer wil weet, sal hulle vra. 

‘n Volgende vraag wat hy of sy vra, mag miskien eers oor ‘n paar weke vir jou of 

iemand anders gevra word!  Moenie ‘n situasie ryp druk nie. 

 

Bemoedigings:  

1. Daar is ‘n gevaar dat wanneer ons by hierdie stap kom, ons ons skaam, of 

huiwerig raak om van Jesus te praat en om Hom met iemand te deel. 

Ons moet die Heilige Gees vertrou vir vrymoedigheid en nie bang wees om met die 

gesprek deur te gaan nie. 

 

2. As ons bekommerd is dat ons nie sal weet wat om te sê nie, onthou 

Matteus 10:19-20 

“. . .  julle moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op 

daardie oomblik sal God aan julle gee wat om te sê. 

Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle 

praat.” 
 

3. As die Heilige Gees iemand anders in die persoon se lewe wil gebruik, is dit 

100%, en dan mag ons nie jaloers wees nie.  Die Here gebruik baie keer ‘n hele 

aantal mense om sy doel in iemand se lewe te bereik.  Almal se bydrae vorm 

dan ‘n eenheid soos die skakels van die ketting. 

 

1 Kor 3:6-7:  

“Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit 

gaan dus nie om die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat 

laat groei.”  

 

4. Onthou: Dit gaan nie oor jou of my nie, maar oor Hom, die een wat ons 

geroep het om die T-L-10 toe te pas. 

 

5. Neem kennis: Dit beteken nie alles sal elke keer maklik sal verloop nie.  

Ons vyand, die duiwel, hou nie daarvan as ons T-L-10 toepas nie! 

 

Lukas 10:3 en Matteus 10:16 

 “Gaan nou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.”  “Wees 

versigtig soos slange en opreg soos duiwe.” 

 
Ons moet altyd gereed wees om ons geloof in Jesus Christus in openbaar te bely. 
 

Nou kan ons Aksies 1-4 toepas. 
 

Wegneem ete 

Die vroue aksie hou ‘n wegneemete op Sondag 4 April. Die koste is 

R50.00 vir ‘n “Ordentlike Selfpak -  hamburger” 

Kontak Susann by die kerkkantoor om ‘n bespreking te maak by 

012 664 6695 teen  Woensdag  31 Maart. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Du Toit Ans 03/28   0827812399 

Goosen Alet 03/28 0126640370 0722275344 

Moore Marcel 03/28     

Van Heerden Connie 03/28   0832889585 

Roos Erica 03/29   0827724988 

Burger Maryna 03/30 012 6640155 0825220875 

Van Graan Willem 04/01   0829268490 

De Wet Betsie 04/02 012 664 3268 0829514401 

Langenhoven Francois 04/02 012 664 1935 0722481452 

Hanekom Petro 04/03 012 6646574 0832726168 

Potgieter Mara 04/03 012 6440662 0799054373 

Baie geluk aan  

Jacques en Ellen Duvenhage  

met die doop van  

Catherine - May. 

 Baie geluk ook aan die grootouers en familie met hierdie heugelike 

gebeurtenis. 


