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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

-Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk

Bid asb vir gebroke huwelike; verslawings & depressielyers

-Dankie dat U, U ENIGSTE SEUN gestuur het
om vir my aan die houtkruis te sterf

Deon Serfontein Tel: (016) 971-3027 Sel: 083-288-7555

Bid asb vir Eskom & sy werkers in die moeilike tye

Malema is nie die probleem nie;
Jesus is!

Bid asb vir eenheid & herlewing in ons dorp & land

Daar’s iets wat my pla oor sommige Christene in Suid-Afrika. Almal – ook in gelowige kringe – praat
steeds gereeld oor grondhervorming. Almal is ontsteld. Almal is onthuts, bang en kwaad want Julius
Malema wil ons grond hê. Die ANC speel nou boonop so reg in sy hand. Dis asof baie gelowiges se
lewensgeluk steeds baie nou gekoppel is aan wat in die politiek en ekonomie aan die gang is. Die
atmosfeer om braaivleisvure is skoon toksies soos wat mense mekaar na kerk besoedel met donker,
depressiewe en afbrekende praatjies oor die “toestand van ons land.” Daar is egter een ding wat
niemand wil sê nie. Dis so vanselfsprekend dat ek nie kan glo dat mense nie hulle vinger daarop plaas
nie. Die ergste van alles is dat gelowige mense mekaar heel eerste hierop moet wys. Maar wandelgange
van die gelowige wêreld is stil hieroor. Ek ook. ‘n Spreker herinner my toe ‘n paar aande gelede aan die
eise wat Jesus aan ons stel. Hierdie is daarom nie ‘n nuusbrief oor grondhervorming nie, en ook nie ‘n
teologiese of politiese uiteensetting van hoe goed of sleg die saak tans hanteer word nie. Daar is
inderdaad baie dinge in ons land wat uiters onwys en selfs immoreel hanteer word. Ek wil egter praat oor
Jesus en die dinge wat Hý van ons verwag. Want hier is my probleem: Malema is ‘n vulletjie! Hy wil net
ons grond hê. Jesus wil egter álles van ons hê! Jesus is baie gevaarliker vir ons rykdom, gemak en
selfgeregverdigde materialisme as Julius. Jesus is uiters gevaarlik want Hy soek ons harte, geld, huise,
drome, lewens, ma, pa, familie... álles! (Lukas 14: 25-33) My probleem is dat ek nog weinig male
gehoor het dat gelowiges hierdie element van die evangelie beklemtoon rondom daardie einste
braaivleisvure. Lyk my meeste van ons volg ‘n Jesus wat na ons eie beeld geskep is: ‘n selfsugtige,
materialistiese, veilige, kapitalistiese, nice Jesus wat eintlik niks van ons eis nie. Waarom ontstel een
politikus ons so terwyl ons al jare lank ‘n Leier volg wat reeds alles gevat het?! Ons harte is tog nie meer
verknog aan ons materiële dinge nie, maar aan Jesus alleen. Jesus is juis in die besigheid om ons los te
maak van alle nuttelose dinge en ons styf aan Homself vas te maak. Trouens, toe ons die dag besluit het
om Hom te volg, het ons aangesluit by ‘n unieke groep mense in die geskiedenis wat soms van alles
beroof is deur die magtiges en regeerders van hulle tyd, ter wille van Jesus se naam. Ons het deel
geword van die gemeenskap van mense wat lofliedere tot God sing terwyl ons voete en hande in blokke
vasgemaak is. Ons sing binne-in ‘n stinkende en bedompige tronksel! Ons noem hierdie singende
gemeenskap van mense die bruid van Jesus, die kerk! Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar
ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie
beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van
‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself
verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Fil 2:5-8). Laat ons dus
nie ontstel word deur die woorde van ‘n aardse politikus nie. Luister eerder fyn na die geritsel van die
bladsye in die Bybel. Daar is ‘n Koning aan wie alles behoort en wat vrywilliglik alles opgegee het.

JESUS se kruis-eise aan ons is baie meer ontstellend!

deur Roedolf Botha

Bid asb vir al die verslaafdes vir volle genesing
Bid vir Lottie Conradie – sy het MS en kry baie swaar
Bid asb vir Marié Deysel – sy het kanker

-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 Hennie van Aswegen dat voet ten volle herstel

Bid asb vir Ria Putter vir volle genesing
Bid vir Gert & Magriet du Plooy-albei is ernstig siek
Bid asb vir Francios Naude vir s poedige herstel
Bid asb vir JB van Heerden vir genesing
Bid asb vir Monty Pienaar- bid vir volle genesing

It will ALL work out in
the end. You must keep
faith in yourself, and

leave the rest to
GOD
Datum

“Topic”

Plek

VP Congregation English Service @ 11:00 every Sunday
12 Mei 2019
Paassangdiens
VP Kerk
25 Mei 2019
Vleisfees
VP Kerk

Gedagte vir die week
?

???

Thank you LORD
Amen
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