
Prediker: Ds Gideon Du Toit 

Skriflesing   Handelinge 2:42  -  47 

Tema:  “Kerkwees: Groot genade het oor hulle gekom!” 

Stuur hulle almal uit! 

Markus 5:40 NLV  

 
 

Wanneer jy God vir 'n wonderwerk vertrou, sal niks jou vinniger as ongeloof 
aftrek nie. Verder is dit onmoontlik om te weet wat God besig is om te doen as 
jy kyk na hoe dinge op die oppervlak lyk. 'Wat is geloof dan? Dit is 'n vaste 
versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal 
gebeur...' (Hebreërs 11:1 NLV). Dit is dus belangrik om jou gedagtes met die 
regte dinge te vul, om sodoende sterk te bly: '...beplan alles wat waar, 
eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is' (Filippense 4:8 NLV). 
 
Een pastoor skryf: 'Daar was tye wat Jesus nie ongeloof rondom Hom geduld 
het nie, soos toe Hy Jaïrus se dogtertjie uit die dood uit opgewek het. Toe Hy 
hoor dat die dogtertjie gesterf het, het Hy vir haar pa gesê: '...Moet jou nie 
ontstel nie, vertrou net' (Markus 5:36 NLV). Jy kan vertrou, of jy kan bang 
wees. Toe Jesus daardie dag na Jaïrus se huis gegaan het, het Hy slegs 'die 
kindjie se pa en ma en die drie dissipels na die vertrek waar sy lê,' geneem. 
Hy het diegene wat in wonderwerke geglo het, saamgeneem, maar 'Toe hulle 
by die huis... aankom, sien Jesus... mense wat huil... Hy sê... vir die mense: 
'Waarom lawaai en huil julle so? Die kind is nie dood nie, sy slaap net.' Die 
klomp het Hom uitgelag. Maar Hy het almal buitetoe gestuur. Toe vat Hy die 
kindjie se ma en pa en die drie dissipels na die vertrek waar sy lê. Terwyl Hy 
haar hand vat, sê Hy vir die kindjie: 'Dogtertjie, staan op!' Onmiddellik het die 
dogtertjie op haar voete gekom en begin rondstap...' (verse 38-42 NLV).' 
 
Menslik gesproke mag die situasie onmoontlik lyk, maar wanneer jy die 
ongelowiges en twyfelaars uitstuur en glo wat God sê, sal jy resultate kry.  

 
 

 

• Anita Groenewald is gesond en het weer begin werk. Ons dank die 

Here daarvoor. 

 

• Bid vir Madel se suster se skoonsus,  Heila Hamman wat kanker 

het. 

• Dink ook aan Madel met die afsterwe van haar vriendin, Zerelda 

Laubscher. Zerelda se man is die koster by KSM Midstream. Ons 

gebede is met hom en ook met haar kinders en kleinkind wat sy 

agterlaat. 

 

• Lenie De Villiers is in Unitas opgeneem. Bly asb vir haar bid.  

 

• Deon Trollip se suster het aan Covid gesterf. Bid vir vir hom. 

Die Aankondiger 
 

1 Augustus 2021 

 Bybelstudiegroepe  en kerkdienste gaan moontlik 

eersdaags begin. Inligting sal deurgegee word.  

RUSOORD VAKANTE POS 
 

Rusoord Centurion tehuis vir ouer persone het ‘n vakante pos vir ‘n 
geregistreerde verpleegkundige/stafverpleegster beskikbaar. 
Ouetehuis ondervinding sal ‘n aanwins wees. 
 
Stuur u CV na  ontvangs@rusoordcenturion.co.za 
Vir navrae kontak Matrone Magda Colkett op Tel. 012 664-5835 

Baie welkom aan  
 

Maureen Gerber 
 

waarvan bewys van  lidmaatskap ontvang is 

https://www.bible.com/bible/117/DEU.15.8.NLV
mailto:ontvangs@rusoordcenturion.co.za


Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

1  -  7 Augustus 
KENNISGEWINGS 

 
Bereddering van boedels 

met 'n waarde van R250 000 
en minder.  

Kontak Marietjie by  
071 542 0285 

Liewe Gemeentelid 
 

Ons gemeente word vanjaar 60 jaar oud!  Help asseblief dat ons van 
hierdie jaar ‘n onvergeetlike jaar maak. Om dié spesiale geleentheid 

te herdenk, wil ons baie graag ‘n resepteboek uitgee. 
 
 

Elkeen van julle het een of meer spesiale resepte. Deel daardie 
beproefde resep – dit kan ‘n ontbyt, middagete, aandete, of ‘n heerlike 

koek, tert of nagereg resep wees sodat ons dit kan oorweeg vir 
plasing in die resepteboek.  Dit kan ‘n handgeskrewe of getikte resep 
wees, ou mate of metrieke mate wees. As jy ‘n kort storie daaroor het, 

stuur dit asseblief daarmee saam – vertel vir ons waar dié resep 
vandaan kom. 

 
 

Ons sal graag vroeg in Augustus met die samestelling wil begin, 
daarom vra ons dat julle dit na Susann by die Kerkkantoor teen die 

einde van Julie sal stuur. 
 
 

 Baie dankie, Susann en Marlene 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

De Jager Lida 08/01 012 664 1740 082 779 1271 

De Klerk Pieter 08/04 012 664 5442   

Lindeque Wihan 08/07     

Odendaal Marietjie 08/03 012 644 0911   

Smit Johnnie 08/07   072 969 6946 

Wheeler Susan 08/06 012 644 2131 072 287 5890 


