Gemeente – Algemeen

Gebedsbulletin
No. 21 van 2018

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

Bid asb vir Janine Vorster – elke gebed is bitter nodig
Bid asb vir gebroke huwelike – daar is baie egskeidings
Bid asb saam vir Eskom & sy werkers
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Donkerte en lig- so praat die kruis
Dit was ‘n KOLSKOOT!!
Jy kan jouself nie die toneel voorstel daar in Jerusalem toe
JESUS gekruisig is nie. Dit is ondenkbaar. Dit is afgryslik.
Om te dink GOD se ewige KIND hang aan ’n hout daar by
Golgota. Daar word die SEUN van die mens op die mees
barbaarse manier tereggestel. Daar word in die publiek met
die JESUS afgereken, met HOM wat toe nie gekom het om
gedien te word nie maar om te dien… en om SY lewe vir baie af
te lê (Markus 10:45). Wie sou kon dink dat in daardie
oomblikke die grootste verlossingsroete in die heelal se
geskiedenis in werking gestel word. Juis daar te midde van
bloed, beledigings, vernedering en eindelose pyn, kies
CHRISTUS om plekke te ruil met sondaars, met mense soos
ons. Daar kies HY om nie net ons skoene nie, maar sommer
ons ganse lewe vol te staan. By Golgota word JESUS die
weerligafleier. HY kom staan in die pad. HY vat die koeëls.
HY vat die dood.
Genadiglik is JESUS sterker as die dood. HY alleen kan die
dood troef. HY hou die sleutels van die doderyk in SY hand.
Daarom wen JESUS die dood op die derde dag. HY leef. Ons
leef nou saam met HOM, ons elkeen wat HOM ken en bely as
die HERE! Die kruis is agter HOM, die kruis waar HY alles
betaal het. JESUS is aan die regterhand van GOD. HY regeer.
Ook is HY deur SY GEES by ons al die dae van ons lewe. Ons is
in die greep van hemelse genade.
Geskryf deur Stephan Joubert

Bid asb vir eenheid & herlewing in ons dorp & in ons land SA
Bid asb vir al die verslaafdes vir volle genesing
Bid vir Lottie Conradie – sy het dieselfde siekte as Joost
Bid asb vir Marié Deysel – sy het kanker

-Dankie HERE vir U groot genade & my gesondheid
-Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk
-Dankie HERE 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 , redeneer & omgee, & dankie HERE dat
U altyd daar is vir my

Bid asb vir Beatri Wagner – sy is ernstig siek

-Dankie my GOD vir elke gebed wat gebid word & vir
elke gebed wat U verhoor. Dankie my GOD dat U ons
hand nooit sal los nie.

Bid asb vir Alta Faurie vir genesing - sy is baie siek

- Dankie vir U wondergroot genade. Amen!

Bid asb vir André Ackerman vir genesing na sy beroerte

Bid asb vir Maria Steyn – bid vir volle genesing sy is ernstig siek
Bid asb vir Suzette Fourie en dogter-haar dogter het kanker
Bid asb vir Marlien Roetz- sy ervaar groot vrees
Bid asb vir Elwena Hendrikz – sy het ‘n groot rugoperasie gehad
Bid asb vir Anet Beckman – sy is baie siek en kry chemoterapie
Bid asb vir Martie de Beer – sy is baie siek
Bid asb vir Maud Kleynhans – sy het longvlies kanker
Bid asb vir Oom Sampie Swart – het dringend gebed nodig
Bid asb vir Elsa Booyens – het gebed dringend nodig
Bid asb vir tannie Hettie Wiegand – sy is baie ernstig siek
Bid as vir Tom Steyn – hy het ‘n operasie gekry
Bid asb vir Judy Hein – sy het borskanker
Bid asb vir Ansie Smit & familie met die afsterwe van Ansie se pa
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