
Prediker: Ds Gideon Du Toit 
 

Skriflesing:   Hebreërs 1,2 Teksvers Heb 2:9 

Tema:              “Ons sien Jesus” 
 

Liedere:  Lied 275; Vonkk 104; Lied 510;  Flam 57 

Die Here let op jou trane 
 

Psalm 56:9 - U weet deur hoeveel pyn en hartseer ek al is. My trane 
sal ‘n dam vol maak. U het daarvan boek gehou, U weet. 
 
Die meeste van die tyd is trane ‘n baie hartseer ding. ‘n Mens kry mos 
die uitsondering dat iemand huil van blydskap, maar oor die algemeen 
het dit met seer en pyn te doen. Dis in sulke tye wat die Here ook baie 
ver voel en soms selfs asof Hy van jou vergeet het.  
Saam met hartseer kom ‘n broosheid wat jou ‘n maklike prooi maak vir 
die pyle van die bose.  Dis in dié tye wat jy aangeval word met leuens 
oor ‘n God wat kwansuis onsimpatiek is, ver is en nie werklik vir jou 
omgee nie. Niks is verder van die waarheid nie. God is op Sy naaste 
aan jou in tye wat jy hartseer is en wanneer jy trane stort. Hy is die Een 
wat jou dra in jou swaar en moeilike tye. 
Elke traan van jou is in God se boek opgeskryf—dit is die beeld wat in 
die Psalm gebruik word. Dit wil vir jou verduidelik dat God baie naby 
aan jou is in jou seer. Dit sê vir jou Hy is intens betrokke in jou nood en 
Hy hou jou styf vas. Jy kan jou seer met God deel en Hom vra om jou 
seer en stukkende hart gesond te maak. 
 
Wees seker daarvan dat God kan troos soos niemand anders nie; 
dat Hy jou trane sal afvee voordat jy nog roep. Hy weet immers wat 
jy nodig het.  -  Adam Barmenthlo 

 

 
• Alex van Wyk, ons Koster van Lyttelton-Noord het gesterf. Dink asb 

in u gebede aan Annelien, hulle kinders en kleinkinders in hierdie 

moeilike tyd. Mag hulle vertroosting ontvang. Die viering van sy 

lewe vind plaas op Dinsdag 26 Oktober 12:30. 

 

• Bid asb vir die volgende persone van Rusoord:  

      Rienie Swanepoel wat verswak is,  

      Ralie Swart het ‘n gebreekte heup en is geopereer. 

      Elsa Fourie is verswak.  

      Louise Scholtz het longprobleme.  

      Lidmate wat verswak is:  Frieda Delport, Francis Minnie,         

 Hena Venter, Anna Louw, Maria Nel, Elaine Nel 

 

• Ons is dankbaar saam met Frans en Natasha Calitz dat Frans ‘n 

werk gekry het. 

 

• Bid  asb ook vir  alle persone wat hulle werk verloor het en 

dringend op soek is na werk. 

Die Aankondiger 
 

 24 Oktober 2021 

 Bybelstudies gaan aan soos geskeduleer. 

Die volgende lidmate is op die Kerkraadsvergadering van  

20 Oktober verkies as kerkraadslede: 

 

              Ouderlinge    Diakens 

 Jan Van Wyk    Elmien Viktor (snr) 

 Cassie Labuschagne  Elmien Viktor (jnr) 

      Willem Schwartz 

      Albert Swart 

      Nico Bronkhorst 



Baie geluk aan almal wat  verjaar : 
 

24 -  30 Oktober 

Kennisgewings 

Resepteboek 
 

Eksemplare van ons Resepteboek om die kerk se 

60ste verjaarsdag te vier is beskikbaar in die 

Kerkkantoor.  Koste is R100 per boek. 

 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Wenhold Eckart 10/24   0837619222 

Olivier Anette 10/25   0720730100 

Van Wyk Jan 10/25   0842508452 

Nel Francois 10/26   0833347997 

Mostert Louie 10/30 012 664 8544 0824900231 

Smit Flores 10/30   0823201567 


