PRES LES
Beskikbaar: “Comforters”, dekens (quilt), linne en grodyne. “Professional
cookware and induction cooker”.

•

Kontank 5% afslag

•

Krediet kaart 2.5% afslag.

•

Terme - 10% deposito, 6 of 18 maande maadeliksepaaiemente

FEBRUARIE 2012
Leef onder God se reënboog in 2012

Benodig vol en/of deeltyds konsultante.
Geen kapitaal uitleg, slegs R150.00, 2 ID foto’s en ID afskrif.
Geen aflewerings, skryf net bestellings.
Kontak Allan Prentice by 012 331 3626 / 083 619 2676
Email - alpres@telkomsa.net

God het vir jou ‘n veel beter en heerliker 2012 in gedagte as wat
jy ooit kan droom! As ons Spreuke 3 lees sien ons dat God vir
ons ‘n vol lewe(vers2) en ‘n lewe van geluk, tevredenheid en
seën (verse 17,18), wil gee!
God nooi ons om onder Sy wysheidplan of wysheidreënboog
van seën te leef.
Kom ons kyk na 5 fassette (kleure) van God se seën-reënboog:
1 Fokus op die liefde (verse3,4)

• Are you serious about your child’s education?
• Do you want to give your child the best education possible?
• Did you know that in the early days children read the Bible to learn?

At MOOT CHRISTIAN ACADEMY:
•
•
•
•

We are putting the joy of God back into education
We are an affordable Private School for Gr 0 to Gr 12
We are passionate about our students.
90% of our staff and students are Afrikaans speaking.
We serve the Community of God
Contact us for an interview

012-331-8274
admin@mootchristianacademy.co.za
On the premises of NG Rietfontein Suid, C/o Ben Swart str. and 16th Avenue

8

Met die woorde: moenie tekort skiet aan liefde en trou nie, wil die Spreukedigter ons
herinner aan die baie belangrikheid van toegewyde liefde of verhoudinge. Wanneer
ons op verhoudinge fokus, wag daar vir ons volgens God se wysheidplan vir ons heerlike seën. Ons Maker en Here het dit so bedoel. Wanneer ons ons verhouding met God
en met ander koester as iets uiters waardevols, dan sal ons die seënvrug daarvan pluk.
Verhoudinge is jou beste belegging in 2012.
2 Vertrou God met alles (5.6)
Om God elke dag met alles te vertrou, beteken dat ons na Sy wil sal vra en soek wanneer dit by selfs die kleinste detail van ons lewe kom. Nie net vir groot en gewigtige
sake het ons God se lig en leiding nodig nie. Die belofte is ook in hierdie verse dat God
verseker vir ons die regte pad sal wys. Gelukkig het God aan ons Sy Woord kom gee
propvol van Sy wyse leiding en helder lig. Verder het Jesus vir ons kom wys hoe God se
pad en wil prakties lyk in die lewe van elke dag. Volg Sy voetspore en jy sal weet wat
God se seënvolle wil in alles is.
3 Beveg selfoorskatting ( 7,8)
Die meeste van ons kan so maklik onsself oorskat deur te dink of doen asof ons alles
weet en onbeperkte vermoëns het.
Na bl. 2

Die waarheid is natuurlik: ons kan nie alles doen nie; ons weet nie alles nie; ons kan
nie vir alles ja sê en ons program net voller prop nie; ons kan nie almal tevrede stel
nie; ons kan nie alles beheer nie en ons kan verseker nie alles vir almal wees nie. Ons
moet ons eie menslike beperkinge ken. Ons is nie God nie! Daarom is Psalm 46:11 so
helend: bedaar (wees stil) en weet Ek is die Here...Ons kan gerus ophou God probeer
speel en ontspan! Ken jou plek en jouself. Die gevolg is: dit sal jou gesond hou en jou
lewenskrag vermeerder (vs8).
4 Aanvaar wanneer God jou reghelp (11,12)
Die Here gaan verseker sekere van die gebeure in 2012 gebruik om ons reg te help en
te dissiplineer sodat ons weer in pas met Sy seënvolle wil vir ons lewe sal kom. Wees
oop en ontvanklik daarvoor! Gee ag daarop en neem hierdie liefdeswerking van ‘n
liefdevolle Pa ter harte.
5 Help ander (27,28)
Moenie wag om goed te doen vir iemand wat dit nodig het nie (27) God gaan gereeld
gedurende 2012 oor ons pad, mense stuur wat hulp nodig het! Elkeen van hierdie
goeddoen-geleenthede is geleenthede van seën. Wyse mense van God is op die uitkyk
en sensitief vir hierdie geleenthede om goed te doen. Die beste kommentaar op hierdie woorde is die spreukedigter self: wie medelye het met ‘n mens in nood, met hom
gaan dit goed (14:21).
Kom ons leef elke dag van 2012 onder God se seën-reënboog!

Wat beteken dit om te weet hoe
nodig ’n mens God het? Hoe kan ek ’n
vredemaker wees? Hoe kan ek ’n vrou wees
wat bekend is vir my hart wat op God gerig is?
Barbara Henry raak hierdie vrae en nog meer aan in
hierdie Bybelstudie oor die saligsprekinge.
Matteus 5 gee Jesus se riglyne vir vreugde en seën in
hierdie aardse lewe, maar ook in die hemel. Die saligsprekinge gee vir ons ’n padkaart na vryheid van die sonde wat ons so miserabel
maak.
Wees ’n nuutgemaakte vrou moedig vroue aan om God se Woord te bestudeer en
die vrymaking van sonde te ontdek wat hulle s’n kan wees wanneer hulle hul harte
oopstel vir die werk van Christus. Elke les in hierdie Bybelstudie wat oor 8 weke
(met studies vir 5 dae van die week) strek, fokus op vier Bybelse karakters en hoe
hulle verander en vernuwe is deur die beginsels wat in die saligsprekinge vervat is.
___________________________________________________________________

ds Leon van Heerden

!! ONTHOU DATUMS !!
♦ 12 Feb: Doop @ 9:00 & Gemeente-tee
♦ 26 Feb: Beloftediens

Indien u enige items of dienste het om gratis aan te bied,
kan u dit GRATIS in hierdie blaadjie adverteer!
Kontak Ilze 072 111 3100,
email - ilzedples@gmail.com
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Paulus se brief aan die Efesiërs vertel hoofsaaklik hoe
God die kerk uitgekies en Syne gemaak het, maar ook
hoe die kerk in hierdie wêreld tot God se eer moet
lewe. In God het my gekies fokus Ben de Klerk op die
hele Efesiërbrief.
Die 29 goed gestruktureerde, gedetailleerde hoofstukke
in hierdie Bybelstudie word elkeen ingedeel in die volgende:
• ’n oorsig oor ’n spesifieke perikoop
• ’n bespreking wat vir die leser insig gee
• vrae wat die leser laat nadink en die gedeelte toepaslik maak vir vandag
• gebedsriglyne wat by die onderwerp aanpas
God het my gekies sal lesers opnuut laat dink oor sake soos wat kerk presies is,
hoe ons kerkeenheid kan bewaar en versterk, en ons unieke identiteit as Christene.

LEKKER LEES!!
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2012 is ŉ nuwe jaar met nuwe uitdagings. Die Taakspan vir
Vroue het 2011 weer afgesluit met ŉ heerlike Dankie-sê geleent
-heid. Sowat 100 dames se bydraes het verseker dat die projekte van 2011 suksesvol voltooi kon word.
Die mans se kleedkamer is tans ŉ groot verleentheid en wil die
Taakspan vir Vroue die opgraderingsprojek aanpak met die
ondersteuning van al die dames in die gemeente.
As jy nog nie betrokke is nie, skakel asseblief in en help om ŉ
verskil te maak.
Die tema vir hierdie jaar is Groei in Geloof en Omgee. Mag dit
waar word in elkeen se lewe hierdie jaar, sodat die verskil wat
ons maak, sigbaar sal wees in ons Gemeente.
Seenwense vir elke Gemeente-Vriendin
Brenda Barnard - Taakspan vir Vroue
082 494 7835

Daar is een woord wat ons bevry
van al die swaarkry en pyn van
die lewe.
Daardie woord is liefde.
-- Sophocles (497 - 406 vC)

Ons by die kuierhoekie is ‘n lekker klomp. Ons lag, kuier, gesels en sing
sommer lekker saam. Ons gesels oor die verlede en deel ons
teleurstellings met mekaar, maar ons getuig ook teenoor mekaar wat die
Here vir ons beteken.
Ja, dis lekker om met mekaar te deel. Dis lekker dat daar ander is wat
na my kan luister en verstaan. ’n Mens dink maar baie op hierdie
stadium oor jou lewe. Die lewe het so vinnig verbygevlieg en daar het so
baie gebeur. Die ontwikkelings wat plaasgevind het was geweldig. Moet
ook nie die geweldige kennisontploffings vergeet nie. In ons wildste
drome kon ons nooit dink dat ons net ’n kaart in die bankgleuf druk en jy
kry jou kontant sonder beslommernis. Of dat ek brandstof met ’n kaart
sal kan ingooi, of my kruideniersware daarmee sou kon koop. Die beste
van alles is dat elke transsaksie wat deurgaan word onmiddellik op my
selfoon waargeneem. Dit is natuurlik lekker en gerieflik.
Dit het ook sy pyne, soos wanneer die kaart gesluk word, of wanneer dit
gesteel of gekloon word. Dis verskriklik. Dis frustrerend. Dan verlang ’n
mens sommer na die ou dae.
Ons besef ons word ouer en swakker, en tog word ons ook wyser. Ons
wens die jongmense wil bietjie meer met ons gesels. Ons sal tog van
julle meer wil hoor, maar ook baie vir julle vertel. Ons is baie lief vir julle
met julle toekomsdrome, julle entoesiasme en energie. Ai, waar’s ons
dae tog!
Dis hoekom ons by die kuierhoekie dit
so geniet. Ons kuier so lekker, en ons
vestaan mekaar. Moenie dink alles
gaan altyd voor die wind nie. Nee, ons
is verskillende mense, met
vertskillende persoonlikhede en
geaardenhede, en verskillende grille
en giere.
Na bl. 4
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Tog is ons bekommerd as iemand siek is, of
’n krisis beleef. Ons huil wanneer van ons
maters te sterwe kom. Aan die einde van
die jaar vra ons weer mooi om verskoning
vir makaar, wens mekaar ’n mooi feestyd
toe, en dan gedurende Desember en
Januarie kan ons net nie wag om mekaar
weer te sien nie. Dis ons hierdie. So is ons.
Vat ons of los ons. Ons sal bly wees as jy
ook deel van ons wil wees.
Baie dankie vir almal wat ons lief het en dankie vir alles wat julle vir
ons beteken. Dankie vir elke glimlag, vir elke stukkie omgee, vir elke
stukkie geduld en respek.
Vir ons kantoorpersoneel: Elna en Jeanette wat altyd vir ons tyd
maak, ons verstaan en behulpsaam is. Julle is engele.

Die Gemeente wat vir almal omgee!
KOM SLUIT AAN BY ‘N OMGEEGROEP! Jy sal nie spyt wees nie.
VISIE VAN DIE OMGEEGROEPETAAKSPAN:
Om deur omgee-verhoudinge in omgeegroepe mekaar te help om te
groei tot praktiese en gehoorsame
navolgers van Christus.

Indien jy graag by ‘n Omgeegroep wil inskakel of
een wil stig, kontak asseblief:
Liezel Nieuwenhuis – Tel. No.: 076 840 5591

Vir Jorrie en sy skool wat verlede jaar vir ons gratis na hul konsert
uitgenooi het.
Dit wat julle uitgebeeld het, was so aktueel en
treffend.
Ons dank aan ons leraars vir julle prediking en Bybelstudiegroepe
wat vir ons so baie beteken. Hierdeur word ons as gelowiges
toegerus om in Sy diens vrugbaar te wees. Ons bid baie vir julle en
julle gesinne.
Ingrid, dankie. Jy is altyd daar vir ons, met
deernis en liefde en daardie mooi stem van
jou met ’n lied.
Dis lekker, lekker, lekker, lekker om mens te
wees, omdat ons weet aan wie ons onsself
toevertrou het, ons getroue Verlosser Jesus
Christus, wat is, wat was en wat weer sal
kom.
VAN ONS BY KUIERHOEKIE. HIER IS
OOK PLEK VIR JOU WAT DAAR SO
EENKANT STAAN!
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