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BEKENDMAKINGS SONDAG 26 JULIE 2020 

 

Kerkkantoor: Maandag tot Vrydag 08:00 - 13:00 

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

                                  GOD IS NIE KERSFEESVADER NIE  -  Stephan Joubert                                                      

"God promises your miracle is on the way." 
"I will not bury any of my family members from this virus...We declare 

this promise. We shall live!" 
 

Sulke tipe beloftes oorstroom sosiale media. Baie mense sê hulle staan 
hierop...totdat hulle afval as daardie beloftes skielik nie meer werk nie. 
Romeine 8:28 is ook 'n immer gewilde teks waarop baie mense staan. 
Paulus skryf hier dat alles ten goede uitwerk vir diegene wat volgens 
God se plan geroep is. In Die Boodskap word dit as volg vertaal (lees 

asb ook vers 29-30) 
 

"(28) Ons kan nou van een saak seker wees: God gebruik elke ding wat in ons lewens 
gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. 
(29) Dit geld natuurlik vir almal wat Hy volgens sy ewige plan gekies het om in Hom te 
glo. God het elkeen wat Hy vir Hom uitgesoek het se lewe nuutgemaak. Nou kan hulle 

die beeld van sy Seun weerkaats. Wanneer hulle in Christus se voetspore stap en 
soos Hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. En Christus is 

natuurlik die heel belangrikste Persoon in hierdie nuwe familie. (30) Toe God besluit 
het wie almal aan sy familie sal behoort, het Hy hulle persoonlik op hulle naam 

geroep. So het hulle sy kinders geword. Verder het Hy almal wat Hy geroep het, ook 
vrygespreek van hulle sondes. Toe het God almal wat Hy vrygespreek het, met sy 

heerlikheid en goedheid oorlaai." 
 

Vir baie mense beteken Romeine 8:28 min of meer iets soos dat sy 
planne onverstaanbaar is, maar ons weet darem dit sal goed afloop vir 
onsself. Ons sal iewers nog ons presente kry. Die Here sal ons lewe 
lekker maak en alles sal reg uitwerk. Nee, dit is nie wat Paulus hier sê 
nie. Hy bedoel nie die Here gaan al ons eie tydelike drome vir ons lewe 

bewaarheid soos een of ander hemelse kersfeesvader nie. 
 

Paulus is nie besig om hier te sê "wat moet gebeur, sal gebeur" nie. Of 
dat ons eendag op 'n reëndag sal verstaan wat hierdie misterieuse 

hemelse plan met ons lewe is nie. Inteendeel. In vers 29-30 verduidelik 
Paulus presies wat die goeie dinge is wat God in ons wil bewerk. Hy sê 

naamlik die Here is besig om ons elkeen wie Hy geroep het te 
verander om aan Christus se beeld gelyk te wees. Hy wil hê ons moet 
sy heerlikheid weerkaats. Daarom is die Here besig om Sy eie plan vir 
ons waar te maak, en dit is om sy karakter binne-in ons te weerspieël. 

Hy wil hê dat ons sy vryspraak en goedheid sal ken. 
 

Alles in ons lewe werk tot ons beswil uit wanneer ons meer van 
Christus weerkaats en minder van ons selfsugtige self. God is in ons 

lewens aan die werk om ons te vorm en te verander in lewende 
vertoonvensters van Christus. 

 
Hierop kan ons staan! 
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Laai die Zapper app op 
jou slimfoon af en in-

stalleer dit. Maak dit oop 
en volg stap vir stap om 

jou Bankkaart met die app 
te link. As jy dan die kode 
sien, maak jy die Zapper 
app oop, druk in die mid-

del en scan die kode. 
Murray se besonderhede 
kom op en jy kan die be-
drag intik en "Ok" en die 
betaling is afgehandel. 
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Boetie Kriel is in ICU Mediclinic 

 Christa (0729697798) Pieter (0722783312) 
 

Annette Jordaan (0828705528) is nog in 

 Mediclinic. Operasie het goed afgeloop 

 

Elsarie Cloete (Huis Mimosa) is Dinsdag oorlede 
 
 

Laat weet asseblief die leraars van  
siekte of krisisse 

FOKUS OP GOD    
Psalm 100:3  
"Jubel dit uit dat die Here die enigste God is. Die Here het ons gemaak. Elkeen van ons 
behoort aan Hom: ons is Syne. Ons leef elke dag uit sy hand. Die Here sorg vir ons net 
soos 'n skaapwagter sy skape versorg. Ons kan nie sonder die Here se goedheid 
klaarkom nie." 

 

VOORBIDDING 

• Dat ons sal fokus behou op God in dié tyd 

• Dat ons sal groei in ons ken en verstaan wie God is 

• Dat God 'n nuwe plek in ons gemeenskap en land sal hê wat ons baie meer bewus sal maak van 
Hom 

• Bid vir herlewing in ons gemeenskap, ons land en in ons eie persoonlike lewe 

Vallei Gebedsversoeke         Gerhard 082 806 0424        

Kospakkie finansiële ondersteuning 

Rekening naam: Unika  
 ABSA  Reknr 4052112598 Verw N777 

Stuur bewys van betaling na n777ddwc@gmail.com 
Kontak Tanya 079 520 5766 

Sop vir Hoop 2020 

Kontak Surita 083 462 0231 

Bankbesonderhede  
GGA Sendingfonds  

SBank Reknr 083050353 

Kontak asseblief die leraars 

Indien jyself of iemand van wie jy weet 
op enige manier swaar trek. Hetsy emo-

sioneel,  finansieel (kosgebrek het) en 
self net kan doen met 'n bietjie data. 

Die kerkkantoor ontvang geldelike 

bydraes op  Maandae 09:00 tot 12:00.  

Plaas die kontant in 'n koevert asseblief 

en dra 'n masker. 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

26/7 Lené Kriel, Zihan Olivier, Frieda Prins, Duncan Raper 

27/7 Catherine Vorster 

28/7 Pieter Naude jr 

29/7 Chriselda Kirk, Rachelle Minnie 

30/7 Ben Beukes, Lize Brönn, Gert Conradie,  Tertius Kotzé, Mia Viljoen 

31/7 Christa Kriel, Leana Bothma, Jakkie Kriel 

"I am not sure exactly what heaven will be like, but I know that when we die and it comes time 
for God to judge us, he will not ask, 'How many good things have you done in your life?' rather 

he will ask, 'How much love did you put into what you did?" 
 

- Moeder Theresa - 


