
 

 

Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 

082 340 9994 
 

Ds Deon Koegelenberg 
084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG  20 DESEMBER 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

Kerkkantoor is gesluit vanaf 24 Desember tot 8 Januarie 2021 

Soos julle reeds bewus is, beleef die Breedevallei  

tans 'n tweede golf van COVID-19. Ons is bewus daarvan dat 

verskeie van ons eie gemeentelede tans siek is, of  

andersins direk geraak word deur die pandemie.  

 

Ons het as Dagbestuur dus besluit dit sal vir ons as  

gemeente die meeste wysheid inhou om vir eers weer 

ons Sondag samekomste te stop en terug te beweeg  

na die aanlyn opsies toe. Dis vir ons ook baie sleg om  

weer deure toe te maak, omdat die kerkdienste vir ons reg3g 

spesiaal is, maar ons glo dit is wat wysheid op die stadium van ons 

vra. Ons hoop om weer op 17 Januarie 2021 voort te gaan met ons 

gewone eredienste, indien die situasie  verbeter het. 

 

As julle enige vrae het, kontak gerus enige van die leraars. As julle 

miskien ook al van die Whatsapp groepe af is, maar weer  

wil terug kom op die groepe, vra asseblief 

 vir Carin om julle weer terug te laai.  

 

Intussen bid ons vir elkeen van julle vir gesondheid en beskerming, 

en ons sien uit om almal gou weer te sien! 

 

Seën,   

NG Murray Gemeente 

GELOOF  

BELOFTE OFFERS 

GGA Sendingfonds 

Standard Bank 

Takkode 050-107 

Rek 083 050 353 

MURRAY DANKOFFERS 

NG Kerk Murray 

ENB 

Takkode 200-207 

Rek 62194 746247 

HUIS MIMOSA 

ABSA 

Takkode 334-207 

Rek 2450 400 192 

PETRA INSTITUUT 

ABSA Takkode 632-005 

Rek 137 014 0525 

Laai die Zapper app op 
jou slimfoon af en instal- 
leer 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. 

Kleuterkerk koördineerder 
Ons is op soek na iemand wat die rol as koördineerder van 

die kleuterkerk kan oorneem. Indien daar iemand is wat 
geroepe voel om die rol aan te neem, kan jy vir Sonja 

(0828974612) of ds Miga (0823409994) kontak. Sy is bereid 
om jou tou wys te maak en ds Miga en Bernard Joubert sal 

jou verder ondersteun. 

Ds Louis en gesin is met verlof vanaf 

21 Desember 2020 tot 10 Januarie 2021 
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Johan van Tonder (0828298935) het Dinsdag 'n nekoperasie  
in Stellenbosch Mediclinic ondergaan 

 

Jacqueline Joubert is nog in Mediclinic Worcester 
(Gerhard 0828060424) 

 

AJ Reyneke (0827753360) is ook siek 
 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse  

20/12 Anne-Maré Genis, Helena Jacobs, Marais le Roux 

21/12 Jan Coetzer, Mieke de Klerk, Elna du Toit, Francois Jonker,  

            Hannes Volschenk 

22/12 Jaco de Wet, Grieta Spreeth 

23/12 Kobus van Zyl 

25/12 LizeDe Brönn, Quartelle Fourie 

28/12 PJ de Beer, Tolla Hanekom, Maureen Neethling 

29/12 Susan Bothma, Johan Lotz, Irmgard Morkel, Sindri Theron 

31/12 Guiame Malherbe 

01/01 Carina Olivier, Ockert Vermeulen 

02/01 Sonja Jordaan 

03/01 Rina Hambly, Sebas3an le Roux, Chaan Moir, Marise Rabie,  

            Zilke Steenkamp 

04/01 Gerhard du Toit, Danélle Jordaan 

05/01 Tiny Vos 

06/01 Stefan Bothma, Hanja Jacobs, Stephan Pienaar, Dirk Reichert 

07/01 Honore Smit, AnneDe van Wyk, Marius Winterbach 

08/01 Riaan Bruyns, Joan van Eeden 

09/01 Cara Badenhorst 

10/01 AleDa Alberts, Bernhard Brönn, Jacomin du Toit, Mandi Jacobs,  

            Pieter-Steph Naude, Jannie Niemand, Milané Olivier, Erasmus       

            van Eeden 

11/01 Piet Vermeulen, Marli Winterbach 

12/01 Marthinus du Toit, Esmarie Windell, Lené Wium 

13/01 Johan Archer, Jan du Toit, Johan Jordaan 

14/01 André de Villiers jr 

15/01 Lize Kok 

GELUK MET JOU VERJAARDAG Dagstukkies 

vir invaltyd 

op die plaas   

Vir  kort  

relevante  

dagstukkies 

wat geskryf is 

met die oog op 

die boerdery, 

stuur ‘n epos 

na  

deon@murray 

gemeente.co.za 

 

Skryf in 

onderwerp 

spasie 

 Dagstukkies 

asseblief   

 

Ons plaas die 

adres dan op 

ons adreslys.  

 Daar word 

weekliks  vyf 

dagstukkies 

 op ‘n  

Vrydagoggend 

 uitgestuur. 



"Jesus het toe as mens  aarde toe gekom. 'n Mens kan sê Hy het onder ons kom  

huis opsit. Ons het gesien hoe belangrik en wonderlik Hy is.  Net die unieke Seun van die 

Vader is so groot en belangrik. Hy was soos 'n fontein van die goeie dinge wat God vir 

ons so onverdiend wil gee. By Hom kon ons ontdek wat reg+g waar en eg is."  

JOHANNES 1:14  

ONS BID  

• Dat gelowiges die impak van Jesus in ons en ons families se lewens saam sal vier in 

Kerstyd 

• Dat Valleiers met wysheid en verantwoordelikheid sal optree rondom Covid-19 

situasie 

• Vir genesing by dié wat siek is 

• Aanvaarding en gehoorsaam van nuwe inperkreëls 

• Bly bid vir vrede en oplossing vir buitelanders en werkloosheid 

Vallei Gebedsversoeke       Gerhard Joubert 0828060424       

NG Kerk Murray 



Is Openbaring 13 se merk 'n verwysing na die entstof teen die Corona virus? 
                                                                deur Stephan Joubert 

 

Openbaring 13:16 praat van 'n merk op mense se voorkop en regterhand wat deur 'n Sataniese 

dier aangebring word op ryk en arm, klein en groot, slaaf en vry. Skielik is dit baie predikers se 

gunsteling teks om vir mense te probeer oortuig dat hierdie woorde na "dié entstof teen die Co-

rona virus" verwys. Hoe moet ons dit verstaan? Wel, dit is lewensbelangrik om by God se merk in 

die Bybel te begin. Die belangrikste punt wat baie mense mislees, is dat ons as navolgers van die 

Here Jesus lankal reeds gemerktes is. Ons almal dra die merk van God op ons. Regdeur die Bybel 

is hierdie waarheid vervleg, 'n goue draad. In gedeeltes soos Ef 1 of 2 Kor 1 en 5 hoor ons dat 

gelowiges deur die Heilige Gees gemerk of verseël is. Hyself is die waarborg en die versekering 

van God se kant af dat ons veilig by die ewige fees van God sal aankom. Dit is ook die Ou Testa-

ment se uitgesproke boodskap dat God al sy kinders merk. In Eseg 9:4 word alle getroues aan 

die Here in Jerusalem bv op hulle voorkoppe gemerk. In Deut 6 en 11 word die wet van God ook 

soos 'n merkteken op gelowiges se handpalms en voorkoppe aangebring en in Eks 12 word die 

pasga en die toewyding van eersgeborenes aan God soos 'n merkteken op Israeliete se voor-

koppe en hande beskryf. In Openb 7 en 14 word alle gelowiges gemerk met God se Naam en 

Christus se Naam op ons almal. Dus dra alle gelowiges die merkteken van die Here. Hierdie merk 

is simbolies van God se eienaarskap oor ons lewe. Dit is nie 'n fisiese merk soos 'n tatoo of 'n 

brandmerk nie. Openb 13 vertel nou dat die Bose hierdie merkteken naboots op 'n sondige ma-

nier. Net soos wat gelowiges deur hulle ganse lewe wys hulle is gemerktes van God, wys nie-

gelowiges dit deur hulle sondige gedagtes en hulle bose dade. Alle nie-gelowiges is daarom ge-

merktes van die satan volgens Openb 13. Dit is 'n universele merk. Daarom sê Openb 13 baie 

pertinent dat klein en groot, ryk en arm, slawe en vrymense deur sy bose dier gemerk is. Dit is 

verseker nie 'n inspuiting wat 'n paar mense dalk in 2021 kan kry nie. Of 'n mikro-skyfie wat net 

ryk mense in Westerse samelewings sou kon bekostig nie. Almal op aarde is volgens Openbaring 

kant en klaar gemerk - God merk Sy mense en die satan merk sy mense. Daarom hoor ons in 

Openb 14-15 en later ook in Openb 19-20 dat almal wat gemerk is deur die satan vir ewig 

veroordeel word. 

 

Wat inentings teen die Corona virus betref:  

Eerstens, maak baie Christene die fout om te praat van "dié antivirus" asof daar net een antivirus 

of inenting gaan wees. Dit is tans duidelik dat daar honderde maatskappye, universiteite en 

regerings is wat antivirusse ontwikkel wat verskillend van mekaar is en wat verskillende vlakke 

van effektiwiteit gaan hê. 

Tweedens, het nog geen toonaangewende Christen genetikus of erkende medikus ons in die af-

gelope maande vir gelowiges gewaarsku hierteen nie! Die wêreld se heel grootste genetikus is 

Francis Collins. Hy is 'n oortuigde Christen. Hy het nog niks vn hierdie aard gesê oor 'n soge-

naamde bose antivirus wat selfs die DNA van mense kan verander nie. Dus is dit bangmaak-

stories sonder fut om Openbaring 13 te laat buikspreek agter onsself aan. 

Ons moet minder bevrees wees vir Satan en meer bly wees dat ons almal wat voor Christus buig 

sy gemerktes is. En dat ons name in die boek van die lewe geskryf is, terwyl Christus se Naam en 

sy Vader se Naam op ons voorkoppe geskryf is. 

Voordat ons in koue koors uitbreek oor Openbaring13, moet ons eers Openbaring 14 lees wat 

vertel ons dra die Merk van God en die Merk van Christus. Dan blaf ons nie soos my hond vir al-  

les wat ons nie verstaan nie. 


