
Prediker: Ds Gideon Du Toit 

Skriflesing   Fillipense 4 : 2  -  9 

Tema:              “Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle” 

Liedere: 214 :1-3;  Halleluja 315; 421:1-3 ; Flam 100 Gaan dan heen 

Wees die groter persoon 
Handelinge 15 : 37 - 39 NLV  
 

Paulus en Barnabas het saam gereis, mekaar bemoedig, saam vervolging 
verduur en baie mense vir Christus gewen. Selfs die beste verhoudings kan 
egter skeefloop en hulle was geen uitsondering nie. 'Daar het toe kwade 
gevoelens ontstaan, en hulle het elkeen sy eie koers gegaan...' Paulus en 
Barnabas het nooit bedoel om mekaar seer te maak nie. Hulle was altwee 
goeie mense en God se koninkryk was hulle hoofprioriteit. God het Paulus 
gekies om die Evangelie vir die heidene te bring en die Bybel noem Barnabas: 
'...'n goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof.. .' (Handelinge 11:24 
NLV). Altwee het oor die grootste kwessie saamgestem: naamlik om weer 
kerke te besoek waar hulle vroeër gepreek het. Hulle het net verskil oor hoe 
om te werk te gaan. Barnabas wou vir Johannes saamvat. Paulus wou nie; hy 
wou vir Silas saamvat. 
 
Dit gebeur dikwels dat ons saamstem oor dit wat gedoen moet word, maar 
verskil oor hoe ons dit moet bereik. Natasha Robinson sê dat dit belangrik is 
om: a) Te herken wanneer God 'n verhouding tot 'n einde bring en nie probeer 
om 'seisoenale' mense in lewenslange vriendskappe te verander nie. Omdat jy 
hulle egter lief het en aan hulle geheg raak is dit moeilik om hulle te laat gaan, 
selfs wanneer dit daarvoor tyd is. b) Dit 'n skoon breuk te maak wanneer julle 
paaie skei en nie toe te laat dat woede jou laat sondig nie. Dis maklik om bitter 
te raak en jou kant van die storie te wil vertel en sodoende verdeeldheid te 
veroorsaak. 'Ons moet altyd die waarheid praat en altyd lief wees vir 
mekaar...' (Efesië rs 4:15 ABA). 
 
Weier om die ander persoon sleg te sê en God sal jou eer. God weet as hulle 
sleg van jou praat en Hy sal dit hanteer.  

 
 

 

• Ons is dankbaar saam met Joe Swart, wie se dogter Isabel 

voorheen met kolokanker gediagnoseer was. Sy is skoon. 

 

• Ons vra steeds voorbidding vir René Swart . Die dokters is op 

hierdie stadium baie tevrede met haar vordering. 

 

• ‘n Wonderwerk het gebeur! René Blom se jongste bloedtoetse is 

terug na normaal. Genade onbeskryflik groot! 

. 

• Bid asb vir Chris Von Wiellich met ‘n verswakte regterbeen. Hy is 

meestal bedgebonde omdat hy gladnie op die been kan trap nie.  

 

• Bid asb vir Lenie De Villiers wat in Unitas opgeneem is. 

Die Aankondiger 
 

 5 September 2021 

 Bybelstudies gaan weer voort  

Bid vir die nasies 
 

Die Afghaanse Kerk bevind hom ook in ’n geweldige onseker seisoen en 
nog altyd voor groot struikelblokke te staan gekom wanneer hulle hul 
geloof aktief wil beoefen en met ander wil deel, maar hulle het te midde 
van die stryd gegroei en volwasse geword het.  

Volgens die Taliban se ideologie is Afghanistan ’n Moslemland en moet 
nie-Moslems Afghanistan verlaat of aanvaar dat hulle as tweedeklas-
burgers behandel sal word.  Christene vanuit ’n Moslemagtergrond word 
as afvallig beskou en hulle sal onderworpe wees aan die dodelike 
gevolge van Sharia-wetgewing.  

Bid asseblief saam met ons Afghanistan en veral vir ons broers en 
susters, wat die lig van Christus in hierdie land is. 

https://www.bible.com/bible/117/DEU.15.8.NLV


Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

5  -  12 September     
KENNISGEWINGS 

Lyttelton-Noord hou basaar 
 

Saterdag 2 Oktober  

 

Indien u enige bydraes kan maak (boeke, huisware, bestandele, 

items vir veiling, ens), kontak asb die kerkkantoor. 

 

Een van die aktiwiteite sal ‘n veiling wees van baie en 

uiteenlopende items – van ‘n week vakansie in die 

Krugerwildtuin, die diens van ‘n sleepwa of woonwa, ‘n basiese 

diens van ‘n motor, ‘n speenvarkie of halwe skaap, meubels of 

gereedskap, ‘n gehekelde doopstelletjie, handgemaakte artikels, 

en nog veel meer. 

 

Stap asseblief deur die huis of motorhuis en stel daardie items 

wat nie meer gebruik word nie, en net in die pad is of stof 

versamel, beskikbaar sodat dit opgeveil kan word.  Iemand 

anders het dit dalk nodig en die fondse sal welkom wees. 

 

Behalwe vir die normale stalletjies, gee ons die gemeenskap 

kans om stalletjies te huur. 

 

Om spasie te huur kontak asb vir Madel of Susann 

RESEPTEBOEK 
 

‘n Groot dankie vir al die wonderlike resepte wat ons 

ontvang het.  Die samestelling van die resepteboek vorder 

fluks en ons glo elke resep gaan ‘n wenner wees.  Ons 

sien uit daarna om die resepte te beproef. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Falk Cherise 09/05   0829094124 

Van Wyk Annelien 09/05   0834534348 

De Villiers Lenie 09/06  0722972716 

Fraser Annette 09/06   0721749184 

Strydom Hendre 09/06 012 664 2106 0824033530 

Kriek Jaco 09/07   0798515040 

Smith Maureen 09/08     

Kriek Lorrie 09/09   0812441751 

Stoop Christiaan 09/09   0836629138 

Vosloo Lane 09/09     

Reynecke Saartjie 09/10 012 664 3099 0829643047 

Wessels Maré-Elize 09/10   0835589512 


