Gemeente – Algemeen

Gebedsbulletin
No. 27 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 vir haar
Bid asb vir gebroke huwelike – daar is baie egskeidings
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Die grootste komplement wat die
hemel jou kan bewys is…
My oupa het gesê jy’s eers ‘n man as jy ‘n bok geskiet het. Op
universiteit het een student weer gesê jy’s ‘n man as jy ‘n
drankbottel se prop platgetrap het en die inhoud hiervan
uitgedrink het. Nodeloos om te sê, sy “manlikheid” was
eintlik net ‘n dwase wasigheid. Onder die mansgeslag bestaan
daar soms vreemde rituele wat seuns blykbaar tot manne maak
en wat “ware” manne laat uitstaan. Daarom is Genesis 2 se
skeppingstorie so belangrik, want dit bied ook ’n vars definisie
van manwees, as jy wil. Daar word die mens vir die eerste keer
’n man genoem wanneer God die vrou skep en haar na hom toe
bring. Op die plek verander hierdie alleen-mens, wat
naarstiglik op soek was na iemand om hom te help, soos wat
Genesis 2:18 vertel, in ’n man. Hy onderneem dadelik om alle
ander aardse verhoudings ondergeskik te stel aan sy
lewenslange liefdesverhouding met sy vrou. Liefde, God se
soort liefde, laat mansmense leef en dit laat vroue goeie
helpers wees vir hulle mans. Liefde verander ons almal. Of
ons getroud is of nie, Goddelike liefde is die sleutel tot
manwees, vrouwees en menswees. Sy liefde maak ons nuut.
Geskryf deur Stephan Joubert

-Dankie HERE vir U groot genade & my gesondheid

Bid asb saam vir Eskom & sy werkers – hulle het elke gebed nodig -Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk
-Dankie HERE dat U, U ENIGSTE SEUN gestuur het
Bid asb vir eenheid & herlewing in ons dorp & in ons land SA
om vir my aan die houtkruis te sterf
Bid asb vir al die verslaafdes vir volle genesing
-Dankie HERE dat ek kan sit, opstaan, loop, lag, ruik,
Bid vir Lottie Conradie – sy het MS en kry baie swaar
hoor, proe , redeneer & omgee, & dankie HERE dat
U altyd daar is vir my
Bid asb vir Marié Deysel – sy het kanker
Bid asb vir Alta Faurie vir genesing - sy is baie 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 Maria Steyn – bid vir volle genesing sy is ernstig siek

- Dankie vir U wondergroot genade. Amen!

Bid asb vir Beatri Wagner – sy is ernstig siek

Bid asb vir Suzette Fourie & dogter - haar dogter het kanker
Bid asb vir Marlien Roetz- sy ervaar groot vrees
Bid asb vir Anet Beckman – sy is baie siek en kry chemoterapie
Bid asb vir Maud Kleynhans – sy het longvlies kanker
Bid asb vir Oom Sampie Swart – hy is baie siek
Bid asb vir tannie Hettie Wiegand – vir volle genesing
Bid asb vir Judy Hein – sy het borskanker
Bid asb vir Francois Brenkman- hy het ‘n oog-operasie gehad
Bid asb vir Margaret Beukes –sy het ‘n nek-operasie gehad
Bid asb vir Lenie du Plessis en familie- Lenie se moeder is oorlede
Bid asb vir Nellie v Tonder en familie- Nellie se moeder is oorlede
Bid asb vir Marie Jonker & familie– Marie se moeder is oorlede
Bid asb vir Lola Viljoen en famielie- Lola se moeder is oorlede

Almal van ons soek innerlike
krag … krag kom na ons toe as
ons stil word …
Ons krag lê in STIL
VERTROUE en in GEBED!!

WHEN I GET TO A SITUATION WHERE
THERE’S NOTHING LEFT BUT GOD – I
WILL FIND THAT GOD IS ALL I NEED!!!
Ps 18:2

The LORD is my rock, my
fortress and my deliverer; my
GOD is my rock, in whom I take
refuge, my shield and the horn
of my salvation, my stronghold
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Onbeperk se konsert is uitgestel tot Oktober toe!!
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