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'n Genadige God  
Gen. 18:32: Toe sê Abraham: "Moet tog nie kwaad word nie, 
Here! Ek wil nog net een keer praat; miskien word daar tien 
gekry." En die Here sê: "Ook oor tien sal Ek dit nie verdelg nie."    

 

Daar is die afgelope tyd genadiglik baie geskryf oor genade.  
As jy nog nie Philip Yancey se What's So Amazing About 
Grace? gelees het nie, doen jouself dan 'n guns en lees dit.  

 

Maar wat is genade?  
Genade is nie goedkoop nie. Dit het Dietrich Bonhoeffer ons al 
kom leer. Dit vra iets. Ons kan dit maklik goedkoop maak. Maar 
daar is meer as net dít. Miskien help dit ons om dit met 'n paar 
ander terme te vergelyk.  
Genade is iets anders as regverdigheid. Met regverdigheid praat 
ons van gelykheid. Óns praat van boeke wat balanseer en dade 
en woorde wat klop. Maar genade is oneindig meer. Met genade 
klop die boeke juis nié. Maar genade werk nie met verdienste 
nie.  Genade is meer as tegemoetkomendheid.  
Die bouers by jou huis het drooggemaak en jy is baie 
tegemoetkomend. Hulle het probleme gehad en nou gee jy hulle 
ekstra tyd om reg te maak en klaar te maak. Genade is baie 
meer.  Genade is baie meer as barmhartigheid. Iemand is in die 
moeilikheid. Dalk het hy dit self veroorsaak, maar nou reik jy 'n 
helpende hand uit. Jy maak 'n bydrae om die persoon weer op 
sy voete te kry. Genade is baie meer as dit.  
Genade is nie 'n konsep wat binne ons ongenadige wêreld 
maklik verstaan word nie. As ons dit verstaan, is dit ook nie iets 
waarmee ons maklik assosieer nie. Ons gee dit moeilik en 
ontvang dit moeilik. Die Bybel leer ons egter van 'n genadige 
God wat bereid was om 'n hele stad te spaar ter wille van net 
tien mense.  
As die Bybel dus sê dat ons uit genade gered is (Rom. 3:24; Tit. 
3:4), moet ons goed verstaan wat hier bedoel word.  

 

Here, ek verstaan, gee en ontvang genade ewe moeilik. Help 
my om vandag nog êrens 'n stukkie skuld af te skryf, al klop die 
boeke nie ... soos U met my gedoen het. Amen.  

 

Uit: Lewe met Perspektief - Braam Hanekom - uitgegee deur CUM 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self iets 

skryf? 

 

Bydraes vir Feb. 
19. moet 

Kerkkantoor 
voor 12:00 op 

Ma.,  18/02/19 
bereik! 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, OF  

IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 

 
 

 

BERG 80 VERJ: MAART 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 

 
 

 

Ons groet vir  

Ds Leopold en Riana 

 

Baie dankie vir 28 jaar se liefde, 

omgee, leiding en toewyding. 

 

Ons gebed vir julle: 

Num 6:24-26 (1953 vertaling) 

Die HERE sal jou seën en jou 

behoed; die HERE sal sy aangesig 

oor jou laat skyn en jou genadig 

wees; die HERE sal sy aangesig oor 

jou verhef en aan jou vrede gee. 
 

Ons dra ook vir Ds Petrie & Ansa 

aan die Here op wat voortgaan  

met hul toewyding aan 

Lourensrivier se Mense 
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Rentmeesterskap 
Filippense 4:17-19  

Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle 

self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Noudat ek van Epafroditos 

ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n 

offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte 

van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. 
 

 Betaalwyses vir alle bydraes 

 Inbetaling by kerkkantoor (kaartfasiliteit ook nou beskikbaar 

 M.b.v. dienswerker 

 Aftrekorder (reël self by bank) 

 EFT 

Oorweeg dit asb. ernstig om bydraes met  

debietorders te maak. Vorms is by die kerkkantoor beskikbaar.  
  

Jy kan ook die  ZAPPER selfoontoepassing as ‘n addisionele manier vir Bankkollekte en 

dankoffer bydraes gebruik.   Laai die “APP” gratis af van jou selfoon se “app store” Jy sal 

van elke transaksie verwittig word deur Zapper.  

 

 

 

Vir inligting of navrae:   

021 853 5991 of fin@lourensrivier.co.za 

Dankoffer Geleenthede 
 

Nagmaal 

Februarie; Mei; Augustus; November 
 

Tiende: Oktober 

Bankbesonderhede 

Rekeningnaam: NGK Lourensrivier Bank  

ABSA Bank Strand 

Rekeningnommer: 420 580 231 (Takkode 334 312)  

 

Elektroniese oorplasing:   

Stuur ‘n bewys van inbetaling aan kerkkantoor per e-

pos, fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 met 

verwysing: 

Naam, wyk– of satellietnommer 

Waarvoor bv. dankoffer, voedselfees 

mailto:fin@lourensrivier.co.za
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FOKUS OP DIE HUWELIK 

 
 

 

 

Leef 'n dankbare huwelik en voel hoe 

jou huwelik vandag nog verander. Elke 

mens is steeds uniek. Om jou maat se 

uniekheid te verstaan, help jou om 

beter te vergewe. Probeer in jou maat 

se skoene staan en doen elke dag 

moeite om jou maat nóg ’n bietjie beter 

te verstaan.  Vier jou maat se uniekheid 

hierdie week! Die tema vir hierdie 

maand is “Wees Kreatief”! So gaan kyk 

op ons webtuiste (www.intiem.co.za) 

vir artikels wat jou gaan help met 

kreatiewe planne om jou maat se 

uniekheid te vier.  

Facebook: https://www.facebook.com/intiemhuwelik 
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 RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: Bêre eiergeel in ’n koppie in die yskas en bedek 

met koue water om te keer dat ’n skil vorm. Gebruik binne vier dae.  
 

GEREGTE VIR WARM DAE (Bron: www.watertandresepteviroudenjonk.com) 

ROOMYS 
600 ml room 
1 blik kondensmelk 
1 t geursel (net watter geur jy wil) 
METODE: 
Klits die room styf, voeg geursel by en 
klits, gooi nou die kondensmelk by en klits 
tot styf. Ek het gemengde vrugte by die 
beslag in gemeng, jy kan enigiets hier 
byvoeg. Sit in diepvries en laat stol, dit is 
baie ryk en romerig. 
 
SJOKOLADE FUDGE ROOMYS 
Min dinge kan skeefloop wanneer jy fudge 
en sjokolade meng.  Eintlik sommer niks!  
Hierdie is gevaarlik soet, maar van 
wanneer af is dit ‘n probleem? 
2l  vanieljeroomys, net begin sag word 
200 g fudge 
200 g sjokoladeklontjiekoekies 
200 g sjokolade 
METODE: 
Sny die fudge in klein 
blokkies. Gooi die 
koekies in ‘n plastiese 
sakkie en slaan dit met ‘n 
koekroller in kleiner 
stukkies. 
Smelt die sjokolade.  
Meng dan die fudge en koekies met die 
roomys.  Gooi die sjokolade in ‘n 
sigsagpatroon bo-op die roomys en 
gebruik die agterkant van ‘n lepel om dit te 
versprei. Dit moet jy sommer vinnig doen 
want die sjokolade begin dadelik hard 
word. Plaas die roomys terug in die 
vrieskas voor jy eet. 
 
 

ONTBYT DRANKIE 
3-4 piesangs 
1 blik (410 g) mango’s óf 
koejawels, gedreineer 
250 ml natuurlike jogurt 
Sowat 100 ml melk 
250 ml muesli 
Handvol kruisementblare 
METODE:  
Plaas die piesangs, mango’s óf 
koejawels, jogurt en melk in ’n 
voedselverwerker óf versapper en pols 
die drankie tot fyn. Deel die muesli tussen 
4-6 glase en giet drankie bo-oor muesli. 
Garneer met kruisement blare en sit voor. 
 

HOENDERSLAAI  
20 minute – 6 porsies 
1 gaar hoender (koop 
sommer by 
supermark) 
250 ml Bulgaarse jogurt 
250 ml mayonnaise 
10 ml kerriepoeier 
30 ml borrie 
hand vol vars koljander, gekap 
halwe komkommer, in blokkies gesny 
4 gekapte agurkies 
sout en vars gemaalde swartpeper 
200 g klein rosa-tamaties 
blaarslaai van jou keuse 
METODE:  
Vlok die gaar hoender in redelike groot 
stukke. Meng die jogurt, mayonnaise, 
kerriepoeier en borrie saam in ‘n bakkie. 
Voeg die koljander, komkommer en 
agurkies by.  Geur met sout en vars 
gemaalde swartpeper en sit voor saam 
met klein rosa-tamaties en blaarslaai. 
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IN DIE GEMEENTE WIL ONS NIE NET ’N BEDIENING AAN LIDMATE HÊ NIE,  
MAAR OOK ’N BEDIENING DEUR LIDMATE 
Gemeentebetrokkenheid is nie net ‘n opdrag nie, maar ‘n geleentheid om 
geseën te word omdat dit deel van die rede vir jou bestaan is. 
1 Kor. 12:1-31, v.7 “…… tot voordeel van almal.”, v.26 “ As een lid ly,  
ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.” 
Die liggaam vorm ‘n eenheid en as een deel van die liggaam nie sy funksie verrig nie, 
voel die hele liggaam dit. Jy is met ‘n uitsluitlike doel in Lourensrivier Gemeente geplaas. 
Jy is toegerus met ‘n gawe wat ander nie het nie ……. Dit beteken dat net jy jou plekkie 
kan volstaan. Raak ten volle deel van die liggaam van Christus. Vra die Vader wat Hy wil 
hê jy moet doen …. en raak betrokke! Die liggaam van Christus het jou nodig om sy 
Koninkryk te bevorder deur daardie spesiale gawe waarmee hy jou toegerus het vir jou 
roeping. Hy sal jou toerus - gee jou verskonings vir Hom en … spring in! 
 

Kontak die kerkkantoor indien jy wil betrokke raak:  021 - 853 5991 
 

AANBIDDINGSBEDIENING 
Gebedsketting / Gebedsgroep / Gebedskursus / 
Bybelskool / Veritas Modules 1-4 / Musiek (orkes) 
- Lof & Aanbidding / Kommunikasie (media) bv. 
Koerantjie & Sosiale Media 
Doelwitte: Om Wagters op die stadsmure te 
wees; Transformerende gesindheid van gebed te 
kweek; Uitbreiding van bestaande gebedsaksies 
Spesifieke behoeftes: Bidders  Vrywilligers 
om te help met geleenthede bv. Wêreldbiddag 
Gebedskursus studente Gebedsketting 
deelnemers  
 
EVANGELISASIE BEDIENING 
EEIII (volwasse & jeug) / CBMC / Leefstyl 
Evangelisasie / Sending (Revuma & Dove) / 
Uitreike / Sakemanne 
Spesifieke behoeftes: Die drome is groot en 
die betrokkenes min - kontak ons en hoor of jou 
hartklop ‘n verskil kan maak in die wêreld om jou 
 
JEUGBEDIENING 
Belofteland (3-6 jaar) & Junior Jeug (Gr 1-7) 
Spesifieke behoeftes: Leiers Aflosleiers 
(Gratis opleiding word verskaf) 
 
Y-GENERASIE BEDIENING (LIFELINE JEUG) 
Senior Hoërskool Jeug 
Spesifieke behoeftes: Leiers  Lof & 
aanbiddingsspan 
 
EIENDOMME BEDIENING 
Geboue / Strukture / Waardasies / Bouprojekte / 
Munisipale skakeling  
 

VERSORGINGSBEDIENING 
Barmhartigheid / Liefdadigheid / Gasvryheid / 
Berading / Huwelike / Gesinsversorging / 
Bejaardes / Kleingroepe (Familie; Omgee; 
Sakemanne; Bybelstudie; Gebed; Vroue; Manne) 
Spesifieke behoeftes: 
Hulp met kospakkies pak Voedselskenkings 
Vrywilligers vir gasvryheidsbediening Koffie- 
&Teeskinkers, So. dae (1 x p.m.) Bystand met 
maatskaplike gevalle Vrywillige beraders 
Egpare/beraders om te help met 
Huweliksvoorbereiding vir ongetroude pare 
Betrokkenheid by bejaardes insl. Huis Jan 
Swart) Groepsfasiliteerders 
Groepsbetrokkenheid - skakel in en groei!  
Ons is DRINGEND op soek na vrywilligers om 
in die kombuis te kom help met funksies & 
roudienste 
 
FINANSIELE BEDIENING 
Dankoffers & Tiendes 
Spesifieke behoeftes:  Helpers by Snuffelmark 
(2dehandse goedere & wit olifante) 
Skenkings/donasies vir Snuffelmark 
Vrywilligers om te help gedurende 
fondsinsamelingsprojekte: (Snuffelmark, 
Feesmark & Voedselfees) 
 
WYKSBEDIENING 
Wykstrukture & Beplanning 
Spesifieke behoeftes: Versorging (omgee) & 
kollektering in wyke Vrywilligers om Sondae te 
kollekteer 
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GEBEDSAKSIE:  FEBRUARIE 2019 

 

GEBEDSONDERWERP:  ONS LAND  

…en wanneer my volk, oor wie my Naam 

uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en 

my aangesig soek en hulle bekeer van hul 

verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel 

hoor en hulle sonde vergewe en hulle land 

genees.  (2 Kronieke 7:14). 

 

Ek wil vandag vir Suid-Afrika bid.  

 

Paulus sê in 1 Timoteus 2:1-2  

“Ek dring daarop aan dat daar in die 

eerste plek met smeking, voorbidding en 

danksegging gebid moet word vir alle 

mense, vir dié wat regeer en vir almal wat 

gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige en stil 

lewe kan lei in volkome toewyding aan 

God en in alle eerbaarheid.”   

 

Hierdie opdrag betrek ook ons, en daarom 

wil ons vandag vir ons land bid. Ons bid 

sodat ons ook  ’n “rustige en stil lewe kan 

lei in volkome toewyding aan God en in 

alle eerbaarheid.” 

Kies een van die onderstaande en bid elke 

dag net vir daardie punt: 

1. Bid vir die regering 

2. Bid dat die skole stelsel optimaal sal 
funksioneer 

3. Bid vir vrede in ons land 

4. Bid en vra dat God asb. die mense van 
ons land sal seën en dié sa; help wat 
bitter swaarkry sonder inkomste is 

5. Bid dat die Here almal in die land 
vergewe 

6. Bid dat almal hul harte na die Here sal 
wend 

7. Bid vir die wat in gesag staan, dat die 
Here hulle wysheid sal gee 

8. Bid dat almal sal onthou Wie werklik in 
beheer is 

Gebed: 

Vader, help ons om mekaar te verdra en 
lief te hê in ons pragtige land. Ek bid dat 
ons bereid sal wees om ons hande van 
vriendskap oor geloofsgrense en 
rasgrense te steek. Ek bid dat ons verby 
daardie dinge sal kyk wat ons van mekaar 
skei, en eerder ons uniekheid en mekaar 
se andersheid sal waardeer. Hemelse 
Vader, daar is ook geweldige armoede, 
pyn en seerkry in ons land. Daar is talle 
mense wat in wintertyd koud en honger 
slaap. Ons wil nie net toekyk en wegkyk 
nie. Ons wil U hande en voete word en 
mense se nood aanspreek. Maak 
asseblief ons oë oop vir mekaar se nood, 
en gee vir ons wysheid om te kan weet 
wat ons kan doen om mekaar se laste te 
dra. 
  
Ek glo, Here, dat ons deur U liefde mekaar 
as landgenote kan vind en waardeer! 
Amen. 
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Gebedsbrief 1-2019  |  Makwe Mission  
Ons het al 7 Makwe Mission besoeke, 6 
Mosambiek geletterdheid besoeke (behalwe vir 
die wat reeds in Desember gedoen is), 
welwillendheids besoeke,  en vergaderings 
gedoen.  Geletterdheid se besoeke is redelik 
versprei en dit het 'n paar kilometers se reis ook 
ingesluit.  Ons vertrek nou op 2 weke se besoek 
aan die Weskus en Namakwaland vir 
geletterdheid. Ons word vergesel op hierdie 
besoeke deur Isaac Gama, bestuurder van die 
geletterdheid projek in Milange.   Dit sal nog 'n 
hele paar honderd kilometers se reis wees.  Dan 
het ons nog 'n paar van ons eie ondersteuners 
om te besoek voor ons hopelik teen die middel 
van Maart deur die grens gaan. Ons het ook die 
geleentheid gehad om saam met ander 

sendelinge 'n 
retraite te beleef 
in die lieflike 
Hemel-en-Aarde 
vallei.  Dit was 'n 
tyd  van stil wees 
en ook van deel.      
Ons is gereeld in 
kontak met die 
werkers by die 

huis, asook met die predikant wat nou in Palma 
woon.  Die berigte oor die aanvalle is nie goed 
nie.  Dit wil voorkom asof die frekwensie en 
felheid van die aanvalle nou toeneem.  Daar is 'n 
dorpie so 20 km van Quionga af aangeval en die 
mense van daardie dorp en die dorp 7km van ons 
af het nou almal na Quionga gevlug.  Ons dorp 
het nog geen aanvalle beleef nie. 
Ons het in Junie 2014 gevoel die Gees dring ons 
om die ingange van die dorp te salf.  Ons het 
twee teksverse of houtplankies geskryf .  Dit het 
ons aan bome by die vier ingange na die dorp 
vasgespyker.  Ons het ook die grond fisies gesalf 
met 'n streep olie.  Ons het op daardie stadium 
gedink ons salf die dorp sodat mense tot inkeer 
sal kom. Ons het op 25 Junie hierdie jaar (2014) 
begin ons met geestelike oorlogvoering vir die 
dorp en sy mense.  Ons het begin deur twee 
Bybelverse te plaas by al vier ingange na die 
dorp.  Ons het ook die ingange gesalf met olie.  
Die verse is Jesaja 45:8 en Filippense 2:9-11.  
Ons loop nou elke Woensdag deur die dorp en 
bid vir die mense.  Ons groet en kuier so ver soos 
ons gaan.  
Bid saam met ons dat die reën van redding oor 
hierdie mense sal uitsak en dat Sy Naam verhef 
sal word en elke knie sal buig en elke tong sal 
bely dat Jesus Christus die Here is!                                                                                             

  
 'n Week of twee gelede het André tydens sy 
stiltetyd weer daaraan gedink en ons het die fotos 
gaan opsoek wat ons op daardie stadium geneem 
het.  (Hierbo het ons vir julle 'n uittreksel geplaas 
uit die brief van 2014) Die gedagte het by hom 
opgekom dat die salf van die ingange op daardie 
tydstip was vir 'n tyd soos nou.  Dat die bedoeling 
was om mense uit te hou en die dorp te beskerm 
teen die aanvalle wat nou plaasvind.  Die 
radikales was reeds voor daardie tyd aktief in 
ander areas, maar ons glo dat die salwing van die 
vier ingange, en die wyering van die Moslem 
leiers van die dorp om die radikale leer in die dorp 
toe te laat, ons dorp nou beskerm teen hierdie 
aanvalle.  Vertrou asseblief saam met ons dat 
hierdie mense nie ons dorp sal inval nie.  André 
sê elke keer vir die werker hulle moenie bang 
wees nie.  Ons bid vir hulle en die aanvallers sal 
nie ons dorp inval nie.  Met die laaste gesprek het 
hy afgesluit met "Pappa, julle moenie ophou om 
vir ons te bid nie!"  Watter magtige wonderwerk 
sal dit nie wees as hierdie hele dorp as gevolg 
van dit alles tot inkeer sal kom nie!! 
Gebedsversoeke:   
• Vir die res van ons besoeke 
• Vir veiligheid op die pad oor die honderde 

kilometers wat ons moet aflê 
• Vir al die nuwe ondersteuners wat ons nou 

ontmoet - volgehoue ondersteuning 
• Dat ons elke dag net sal fokus op God, Sy wil 

vir ons en die mense waar ons leef 
• Dat ons Sy stem duidelik sal hoor 
Danksegging: 
• Vir al die mense wat ons met soveel liefde 

ontvang 
• Vir die Vader wat sy hand elke dag oor ons 

hou 
• Vir die mense van ons dorp en omgewing 
• Vir die onderwyseres en helpers by die skool 
• Vir ondersteuners wat vir ons bid 
• Vir ondersteuners wat finansieel bydra tot ons 

bediening sowel as die geletterdheid projek 
 
Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, 
Mozambique 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  -  
Webblad:  www.gcx.org/Makwe_Mission 
Celnr Moz:              +258 86 68 42 675        
                               +258 84 228 9038   
Celnr SA:             +78 348 1914   + Whatsapp 
                            +73 909 5288   +Whatsapp
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KINDERBLAD  

 
 
   

Lees in jou Bybel: Matthéüs 17:1-13 (vra vir mamma of pappa om te help) 
 
VOLTOOI NOU DIE NAME VAN AL DIE MENSE WAT OP DIE BERG 
VAN VERHEERLIKING WAS 

PETRUS SIEN DIE HERE JESUS IN SY HEERLIKHEID 
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DWARS 
 
1. Die volke erken op dié manier Sy gesag 
7. Ons buig voor God daarop 
8. God is ... bo al die volke 
9. Hy is ons ... 
10. Die volk het só gemaak met God se voorskrifte 
13. Priester 
14. God vra dat ons dit gehoorsaam 
16. Karaktereienskap van die Here ons God 
17. God het dít lief 
 
AF 
 
2. God het daarin gepraat 
3. Gevestig in Jakob 
4. God is só 'n God 
5. God se Naam is só 
6. God het dit gestraf 
8. God doen dit met ons gebede 
11. Kom buig daarin 
12. Hy het God se Naam aangeroep 
15. God is daar
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