Alan Moore herstel tuis na ’n rugoperasie waarin ’n werwel met sement
opgebou moes word. Hy het sy rug beseer met ’n frats ongeluk waarin sy
voertuig hom onderstebo geloop het. Bid asb. dat hy volkome herstel.
Hannes Minnie se as is Dinsdag geplaas, bid asb. vir Francis (Rusoord) en die
hele familie dat hulle God se troos sal ontvang.
Maricha Marais (14jr) is na ’n breinoperasie ontslaan en herstel tuis. Ons loof
die Here vir ’n geslaagde operasie en bid dat Hy haar so sal genees dat sy
normaal met haar lewe sal kan voortgaan.
Wiida Lynn is tuis na ’n val waarin haar ribbes beseer is, dink asb. aan haar in u
gebede.
Alida van Zyl en Henoch Schoeman gaan beide rugoperasies ontvang in die
nabye toekoms. Dra hulle aan die ontferming van die Vader op.

Helene Mouton het 11 maande gelede beroerte gehad, sy het steeds gebed nodig
op die lang pad van herstel.

Ons bid vir almal in Protea dat daar ’n oplossing sal kom vir die
versorgingseenheid wat gesluit is na ’n waterlekkasie. Die ingenieurs is besig
om die skade te bepaal.
Issie de Kock (motorneuronsiekte) het steeds ons voorbidding nodig, sy ontvang
suurstof. Bid asb. dat sy sodanig sal herstel dat sy weer ’n normale lewe kan lei.
Ons dink aan Tiny Krige se kleinseun wat in ’n groot motorongeluk betrokke
was, nie ernstig beseer nie.
Klaas en Annatjie Janse van Rensburg is na Klerksdorp waar ’n jong familielid
in ’n motorongeluk gesterf het. Ons dra hele familie aan die Here op vir troos en
berusting.

Skriflesing:

1 Thes 5:16,17,18

Tema:

“Dankie!”

Liedere:

Ps. 100 1-3; 164:1,2;
332:1-4; 200:1-3;
Hal. 315: 1-4

Rusoord:

10:30 & 16:45

JEUG: 18:00

Om oor na te dink
Wanneer ’n mens Gen. 3 en Gen. 4 langs mekaar
neersit, is daar ’n opvallende ooreenkoms. In beide
hoofstukke lees ons van sonde; eers die sonde van
ongehoorsaamheid teenoor God met die eet van die
verbode vrug, en toe die sonde van moord. Wanneer
God ná hierdie sondes opdaag, kom Hy in beide
gevalle met ’n vraag. Vir Adam en Eva vra Hy in Gen.
3:9: “Waar is jy?” en vir Kain vra Hy in Gen 4:9::
“Waar is jou broer?”
Hierdie eerste twee vrae van God gaan oor die twee
groot verhoudings waarin die mens staan: die
verhouding met God, en die verhouding met die
naaste. As die een skeefloop, ly die ander
verhouding noodwendig daaronder. Daarom dat
Jesus in Matt. 22:36-40 die hele wet van God saamvat
met die eis dat ons God met ons hele wese moet
liefhê, en ons naaste soos onsself. Johannes skryf in
1 Joh. 4:20 hieroor: “As iemand sê: ‘Ek het God lief,
en hy haat sy broer, is hy ’n leuenaar; want wie sy
broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik
vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.”
Die vraag na ons liefde tot God word beantwoord in
ons optrede teenoor ons naaste. Wat antwoord jý op
God se twee groot vrae?

Jaco se Bybelkoerant

5 Augustus 2018

Betsie de Wet en Hoffie Hofman (94) word nog in “step-down” versorg, ons bid
vir hulle herstel, mag hulle elke dag Sy liefde en vertroosting ondervind.

Ds. Gideon du Toit

Die Aankondiger

Dolf Crafford het ons gebede nodig, hy word ontslaan uit die “step-down” en sal
tuis versorging nodig hê. Dra hom aan die Here op vir genade en liefde.

Prediker:

ONS WAARDES Lê OPGESLUIT IN EFESIëRS 4: 1 - 3
Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en
sagmoedigheid, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra.
Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid
wat die Gees bewerk het, bewaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

BYBELSTUDIEGROEPE :
09:00 Rusoord
09:00 Noorde
10:00 La Vie
09:00 Parkrand
10:00 Lofdal
Openbare vakansiedag

Baie geluk aan almal wat 5 Augustus tot 11 Augustus verjaar

BRUINGELD
Tans is die daar vanaf Mei 2017 al
R 3529.00 ingesamel vir Sending

Belangrike datums die week.
Maandag om 18:00 - Basaar ver gader ing
Woensdag 8 Aug. om 18:00 - Ondersteuningsdienste Vergadering
Donderdag 9 Aug. - Vr ouedag - Kantoor gesluit.
Saterdag 11 Aug. - BASAAR!!

Noemnaam
Susan
Alida
Yolandi
Jenny
Bertha
Herculina
Victoria
Johan

Van
Wheeler
Swart
Smit
van den Bergh
Visser
Claassen

Verjaar
08/06
08/07
08/08
08/09
08/09
08/11

van der Walt

08/11

Landlyn
012 644 2131
012 664 5835

Selfoon
072 287 5890

073 835 8339
012 664 5835

Ons benodig
Ons kort nog 6 Gazebo’s om te leen vir die Basaar op 11 Aug. As u ons
kan help sal ons dit opreg waardeer. Indien nodig sal ons dit by u kom haal

