
Prediker: Ds Gideon Du Toit 

Skriflesing:   Matteus 16 :15 - 20 

Tema:              “Op hierdie rots sal Ek my Kerk bou” 

Liedere: 464 ; Vonk 277;  Lied 488  

Laat God se liefde jou vrees verdryf 
1 Johannes  4 : 18 NLV  
 

Moderne wetenskap bevestig die waarheid van hierdie Skrifgedeelte: 'Ware 
liefde het nie plek vir vrees nie; volwasse liefde dryf die vrees uit...' Liefde en 
vrees is onversoenbaar; hulle kan nie gelyk bestaan nie. Kinders het twee 
basiese behoeftes: 1) 'n Behoefte om hulle omgewing te verken. Dis hoe hulle 
leer, groei en ontwikkel. 2) 'n Behoefte om veilig te voel. As hulle nie veilig 
voel nie, sal hulle nie hul omgewing verken nie. 
 
Elke mens het 'n veilige basis nodig van waar hulle kan ondersoek instel en 
groei. Navorsing bevestig dat, meestal, een ouer hulle kind meer sal 
aanmoedig om kanse en risiko's te neem en hulle leer dat 'n bietjie gevaar 'n 
goeie ding is, terwyl die ander ouer gewoonlike die vertrooster en 
veiligheidsnet is. Dit is egter so dat enige ouer 'n kind beide gawes kan gee. 
 
Wanneer ons bang is, aktiveer ons liggaam sy simpatieke senuweestelsel. 
Ons harte begin vinniger klop, ons asem word korter en vlakker en ons spiere 
trek saam. Dus hardloop ons na ons nie-angstige teenwoordigheid toe: ons 
vertrooster, beskermer en ouer. Soos hulle ons vashou, neem die 
parasimpatiese stelsel oor. Ons hartklop neem af, ons asem word diep en 
egalig, ons spiere ontspan en bloed vloei terug na ons brein toe. 'n Klein 
stemmetjie sê dan vir ons: 'Ek kan weer uitgaan en die wêreld in die gesig 
staar.' 
 
Dis 'n feit dat volwasse liefde vrees in die fisiese ryk uitdryf. Dis ook waar in 
die geestelike ryk. Met 'n God wat teer genoeg is om ons lief te hê en te 
vertroos, maar tog sterk genoeg is om ons rots en veilige vesting te wees, kan 
ons enigiets wat die lewe vir ons gee, oorkom en sterker as gevolg daarvan 
groei.  

 
 

 

•  Ina Erasmus was in en uit die hospitaal steeds met kolon 

probleme, sy word nog steeds die 11de geopereer. Dra haar 

asb aan die Here in gebed op. 

 

•  Martin Odendaal is in Steve Biko opgeneem, na toetse is 

vasgestel dat hy Covid het, daar is reeds beterskap, ons vra 

egter steeds voorbidding vir sy genesing. 

Die Aankondiger 
 

 26 September 2021 

 Die skole is gesluit vanaf 1 tot 11 Oktober en daar sal 

dus nie daardie week enige bybelstudie wees nie. 

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


Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

26 September  -   2 Oktober 

RESEPTEBOEK  

U kan vooraf bestel vir: 

 

Pap & Kaiings—R40 

Skaapbraai—R50 

Kerrie & Rys—R40 

Pannekoek om af te haal 12:00—R5 
 

Whatsapp /SMS bestellings na Susann 082 802 4883 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Erasmus  Petrus 09/29 012 664 4449 0825739273 

Geldenhuys Flippie 09/26     

Jacobs Stefanus 10/01   0834473259 

Joubert Andre 09/29   0813453095 

Kock Ettienne 09/26   0732001852 

Minnie Fransien 09/29     

Van Huyssteen Ellie 10/02     

Van Niekerk Rozet 09/29 012 664 2669 0729935576 

Warricker Thys 10/02   0825245398 

Resepteboek 
 

Eksemplare van ons Resepteboek om die kerk se 60 ste 
verjaarsdag te vier gaan beskikbaar wees op Saterdag 2 
Oktober. Koste is R100 per boek. 
 
U kan u bestelling plaas by Susann 082 802 4883 of Marlene 
083 306 9947 

Basaar 2 Oktober 2021 


