
 

Psalm 112 vers 4a en 7 

Kortpad        
22 April    Die deurdankoffer is vir Merryvale 

22 April    08h30 Eietydse diens in saal 

22 April    09h45 Kategese 

22 April    10h00 Klassieke diens in die kerkgebou 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 22 April 2018 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke: Die preke van die oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het.  

 

There4-Bedieninge Vrouebedieningsreis Janine Coetzee, Erica Keyser, Therese Stapelberg en 7 ander 

dames besoek die Midde-Ooste van 23 April tot 4 Mei om vervolgde vrouens daar te bemoedig. Dankie vir 

almal se hulp en geskenke tot dusver. Daar is steeds maniere om betrokke te raak soos byvoorbeeld deur 

op jou knieë saam te reis.  

 

Bybelstudie- en Selgroepe 

Die tye wanneer  die Bybelstudie-en Selgroepe bymekaar kom en die samestelling van elke selgroep is 

hier beskikbaar.  Die vrae: Wie is ons? Wat doen ons? Hoe kan u betrokke raak by ons?   word op 

elke groep se individuele bladsy beantwoord. Vergelyk byvoorbeeld die Welwitschia Selgroep. 

 

Padkos  Moenie die dag van vandag laat verbygaan sonder dat jy geleef het nie 

Gaan kyk gerus – die woord “gister” kom ses keer in die Bybel voor, “môre” 208 keer en “vandag” 

hierteenoor net mooi 291 keer. Hiermee saam praat die Bybel 1 322 keer oor “nou”.  Vir God is HIER en 

NOU twee belangrike woorde. “Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.” [2 Korintiërs 

6 vers 2]  ‘n Belangrike besluit wat ek en jy moet neem, is om nie VANDAG by ons verby te laat gaan nie.  

Moenie langer wag vir die regte tyd nie. Daardie tyd is nou. 

Moenie langer wag vir ‘n spesiale geleentheid nie, brand die beste kerse vandag. 

Moenie die huis eers splinterskoon probeer kry nie. Vul dit vandag met mense wat jou ten spyte van die 

stof liefhet. 

Moenie langer wag dat jou kinders perfek word nie. Jou kinders het elkeen hulle eie naam en die naam is 

so helder soos enige ander ster. 

Moenie langer wag vir alles om in plek te kom nie. Jy het reeds genoeg om ‘n groot tree te gee. 

Moenie langer wag vir ‘n stil oomblik nie, word net daar waar jy is, stil. 
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Moenie wag vir die regte geleenthede nie. Jy kan met wat jy is, daar waar jy is, vandag soveel beteken. 

 

En bo alles kan jy weet dat Hy regstaan om jou hier en nou te ontmoet. Sy naam sê dit. Reeds in die 

vroegste geskiedenis vra Moses vir God: “Sê nou maar… hulle vra vir my: “Wat is sy Naam?’ wat moet ek 

dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’  het my na 

julle toe gestuur” (Eksodus 3 vers 13-14). God sê vir ons dat Hy die God is wat in die verlede gewerk het 

en natuurlik in die toekoms saam met ons sal wees, maar bowenal is Hy nóú by jou! 

Moenie vandag laat verbygaan sonder dat jy geleef het nie. 

[Stiltetyd deur Dr Johan Pretoria Moot Rekord 23 Maart 2018 www.rekordmoot.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-04-22] 
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