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-Dank GOD vir Radiokansel & al die ander radiostasies wat SY Naam groot maak
-Bid vir Vaalpark gemeente se werksaamhede en elkeen wat ook leiding neem in die gemeente
-Bid vir die eredienste; ons lidmate; Onbeperk en ons predikante

Bid asb vir Janine Vorster – elke gebed is bitter nodig

Bid asb vir gebroke huwelike; verslawings & depressielyers
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Bid asb vir Eskom & sy werkers in die moeilike tye

God sal jou vergewe

Bid asb vir eenheid & herlewing in ons dorp & land

Die Psalmdigter het geskryf: 'Ek is in groot moeilikheid. Help my asseblief,
Here. Moet asseblief nie my probleem miskyk nie. Wys dat U my
hulpgeroep hoor. As U die hele tyd mense oor hulle sondes moes verwyt,
sou niemand meer kon lewe nie. Gelukkig vergewe U ons sondes. Daarom
kyk mense op na U en dien hulle U' (vers 1-4 DB).
God se vergifnis is egter nutteloos, totdat jy dit deur geloof ontvang - en
dan jouself vergewe! Jy sê: 'Maar wat van my verlede?' Die oomblik wat jy
God se vergifnis ontvang, het jy nie meer 'n verlede nie - jy het net 'n
toekoms. Jy moet egter drie dinge doen:

3)

Bid vir Lottie Conradie – sy het MS en kry baie swaar
Bid asb vir Marié Deysel – sy het kanker

-Dankie dat U, U ENIGSTE SEUN gestuur het
om vir my aan die houtkruis te sterf
-Dankie HERE dat ek kan sit, opstaan, loop, lag,
ruik, hoor, proe & omgee & dankie HERE dat U
altyd daar is vir my!
-Dankie my GOD vir elke gebed wat gebid word &
vir elke gebed wat U verhoor. Dankie dat U ons
hand nooit sal los nie.
- Dankie vir U wondergroot genade…

Bid asb vir Maria Steyn vir volle genesing

- Ons is lief vir U!

Bid asb vir Anet Beckman – sy het kanker
Bid asb vir Oom Sampie Swart – hy is baie siek
Bid asb vir Isak & Anna Mofokeng – beide is ernstig siek
Bid asb vir Ria Putter vir volle genesing
Bid vir Gert & Magriet du Plooy-albei is ernstig siek
Bid asb vir Louise van Zyl-sy het ‘n groot rugoperasie gehad

Bid asb vir Suzette Fourie-vir volle genesing
Bid asb vir De Wet Botma-vir volle genesing

1) Besef dat almal misluk.

2)

Bid asb vir al die verslaafdes vir volle genesing

-Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk

Simson het misluk omdat hy te naby
aan die verkeerde vrou gekom het (sien Rigters 16). Jona het misluk
deur te probeer om van sy roeping af weg te hardloop (sien Jona 1:3).
Petrus het misluk toe hy Jesus verloën het (sien Matteus 26:34). Tog
het God hulle vergewe en elkeen tot sy verheerliking gebruik.
Jy moet jou emosies prosesseer. Spyt: 'As ek dit maar net
nie gedoen het nie.' Frustrasie: 'Ek het my beste gedoen. Hoekom was
dit nie goed genoeg nie?' Selfbejammering: 'Niemand is lief vir my nie
so ek gaan net hier sit en my wonde lek.' Verlamming: 'Ek het dit te
dikwels gedoen. My fout is te groot. Ek sal nooit daaarby verby kom
nie.' Jou emosies jok vir jou - moenie hulle glo nie!
Wanneer jy val, staan weer op. 'Selfs al val 'n regverdige
mens sewe keer, hy sal elke keer weer opstaan...' (Spreuke 24:16
NLV). Let op - regverdige mense val ook! Is jy gereed om op te staan
en weer te probeer? Dan sal God saam met jou werk.

Bid asb vi Thea Bosman-sy het kanker

???

Gedagte vir die week

verseker
EK julle: Wie in
MY glo, het die
ewige lewe
Dit
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Bid asb vir die Uitreikspan!!

deur Bob & Debby Gass

Plek

Joh 6:47
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