
Prediker: Ds. Gideon Du Toit 

Skriflesing:   Joh 3 

Tema:  Uit die Heilige Gees gebore.  
Liedere: 200b (CD);   514:1,2;  266; 302:1,3,4; 488: 1-5  
 

Leer om grense te stel!  
2 Timoteus 2:5 NLV  

 

 

Is jy so gretig om in almal se goeie boekies te bly dat jy aan al hulle eise 
toegee? Jy is nie alleen nie! Een Bybelonderwyser skryf: "Een keer toe ek oor 
my hewige skedule gekla het, het ek God se Gees hoor sê: 'Jy is die een wat 
die skedule opstel; as jy nie daarvan hou nie, doen iets daaraan!'" Paulus het 
vir Timoteus gesê: 'Volg die Here se gedragskode om sy werk te doen, net 
soos 'n atleet volgens die reëls meeding, of andersins gediskwalifiseer word 
en geen prys wen nie' (vers 5 NLV). 
 
Nie elke probleem is geestelik nie, sommige probleme is fisies . Jy kan ook nie 
die duiwel vir dinge blameer wat jou eie fout is nie. Ons neem mense kwalik 
wat druk op ons uitoefen, maar tog hou ons aan om te doen wat hulle wil hê, 
wat ons stil woede voed. Jy laat jouself toe om onder druk te wees deur nie 
verantwoordelikheid vir jou eie lewe te neem nie. Die feit is dat baie mense 
wat dit goed bedoel, elke dag met stres en depressie rondloop omdat hulle nie 
nee kan sê nie. Hulle vergeet dat Jesus hulle voorbeeld is en dat Hy gereelde 
tye van rus en vernuwing gehad het. 
 
Die antwoord lê daarin dat jy: 1) Jou lewe onder die leiding van die Heilige 

Gees plaas; 2) Leer om eerste dinge eerste te stel; 3) Besef dat jy ook 

behoeftes het; 4) Nie verwag dat almal sal verstaan wanneer jy grense daar 

stel nie. Die Bybel sê: 'Op 'n vriend se lojaliteit kan jy altyd reken...' (Spreuke 

17:17 NLV), nie net wanneer jy aan hulle eise voldoen nie. Jy moet dus leer 

om grense te stel, om sodoende God se wil vir jou lewe te vervul.  

 
 

 Bid vir Helene Pretorius  wat  ‘n knievervanging ondergaan het. 

 

 Ina Bezuidenhout het ’n  knievervanging ondergaan en sterk aan 

by haar dogter. 

 

 Ellie Ferreira se dogter is in die Midstream rehabilitasie 

 sentrum. Daar is geringe beterskap en ons dank die Here 

daarvoor. 

 

 Dink steeds aan Poppie Lange wat gediagnoseer is met 

pankreaskanker. Sal u haar  asb aan die genadetroon van Jesus 

Christus opdra. 

 

 Sakkie Hatting het gesterf. Die viering van sy lewe het Donderdag 

by die huis plaasgevind. Ons bid vir Carol en die kinders. 

 

 Elsie Pienaar, ons oudste lidmaat,  het gesterf en die viering van 

haar lewe vind plaas op Maandag 31 Mei om 10:00 

 

 Frances De Schmidt sterk by haar seun aan in Krugersdorp nadat 

sy uit die hospitaal ontslaan is. Bid asb vir haar. 

 

Die Aankondiger 
 

23 Mei 2021 

Alle Bybelstudiegroepe moet self reëlings tref. Ds 

Gideon is weg vir die week by ‘n predikante -

konferensie 

Baie geluk aan Christi-Lee Oosthuizen wat vandag 
belydenis van geloof aflê 

https://www.bible.com/bible/2/2TI.1.6.ABA


Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

23 -  29 Mei 

GROENTE ELKE WEEK 
 

Groentebokse bestaande uit botterskorsie, 

sampioene,  aartappels,  

wortels, uie ens, 

 @R135 (inhoud kan wissel).  

Plaas bestellings by  

Susann 012 664 6695 / Madel 082 787 0616  

voor elke Donderdag vir lewering Sondae. 

 

KENNISGEWINGS 

KOM TOER SAAM! 

Kontak Fanie 

Terblanche by 082 881 

2690  of 

info@pridesafaris.co.za 

om meer uit te vind oor 

die toere wat hy reël. 

Daar is 2 toere 

beskikbaar  

Krugerpark Toer  

 Namakwaland Toer 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Swart René 05/24 083 251 9830   

De Waal Marita 05/25 012 664 3658   

Kruger Riaan 05/26 082 092 9948 082 092 9948 

Kruger Sonja 05/29 012 664 2770 082 306 3381 

Welgemoed Leandri 05/29 073 614 9001 072 597 4615 


