Geliefde Lourensrivierder
Hierdie week praat die Here weer baie met
my oor gebed op grond van alles wat in ons
land gebeur en die sosiale media wat nie
veel help met die negatiewe nuus en inligting
wat nie altyd waar is nie.
Ek het ‘n tyd gelede ‘n Leesplan voltooi op
die Youversion Bible App wat gaan oor
Francis Chan se boek "Crazy Love" en kom
toe weer af op ‘n gedeelte uit die boek wat
my net weereens herinner aan God se
karakter en dat ons nooit hoef te vrees nie....
Hy was, is en bly ons God vir ewig! Jammer
vir die engels, maar ek wil baie graag dit met
jou deel:
“Stop Praying”...... What if I said, “Stop praying”? What if I told you to stop talking at God for a while,
but instead to take a long, hard look at Him before you speak another word? Solomon warned us not to
rush into God’s presence with words. That’s what fools do. And often, that’s what we do.
The wise man comes to God without saying a word and stands in awe of Him. It may seem like a
hopeless endeavor, to gaze at the invisible God. But Romans 1:20 tells us that through creation, we see
His “invisible qualities” and “divine nature.” Let’s begin by gazing at God in silence.
Kyk na hierdie kort inspirerende videogrepe hieroor:
The Awe Factor Of God - Francis Chan: https://www.youtube.com/watch?v=3Ya12I036lg
Crazy Love - Stop Praying: https://www.youtube.com/watch?v=2MlGmO_6EoE
The word GOD: https://www.youtube.com/watch?v=9-gkI98BjQ4&list=PLD4DBD58384B3C5A5
NUUSKRUMMELS: 02 NOVEMBER 2017
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR
Jy het nog net tyd tot Saterdag, 4 November @ 17h00 om by die Feesmark in te loer....

Dis 500 jaar gelede wat Martin Luther 95 stellinge
op 31 Oktober 1517 teen die kerkdeur van die
Wittenberg Kasteelkerk gespyker het. Dit was die
geboorte van die Protestantse Hervorming... 'n
gebeurtenis wat die wêreld verander het.
Meer oor Martin Luther kan gelees word in ons
November Riviertjie wat ook by die kerkdeure
beskikbaar is asook op ons Webwerf en D6
Communicator Toepassing.
Vir ekstra inligting: Klik op hierdie skakel:
http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/14/ek-kies-christus-en-die-kruis/

Die vier bene waarop die Protestantse Hervorming
gebaseer is:
Solus Christus (hoe word ek gered? ALLEEN deur
Christus) Joh 14:6
Sola Fide (hoe ontvang ek hierdie redding? ALLEEN deur geloof) Joh 1:12
Sola Gratia (hoe verdien ek die redding? - ALLEEN
deur genade) Ef 2:4
Sola Scriptura (waar leer ek oor die redding? - deur die Woord ALLEEN) Joh 17:17
Soli Deo Gloria - AAN GOD AL DIE EER! Kol 3:16-17 & Ef 4:15-16
INDIEN IEMAND BELANGSTEL, KAN DIE 95 STELLINGE VAN MARTIN LUTHER IN AFRIKAANS BEKOM WORD
DEUR DIE KERKKANTOOR TE SKAKEL @ 021 853 5900
Gratis boekies oor die Hervorming is ook beskikbaar by die kerkkantoor en by die kerk se voorportale.

KERKNUUS UIT DIE OMGEWING:
Dr Francois Carr, direkteur van Heart Cry Suid-Afrika, tree op by Die Strand NG Gemeente op Sondag
12 Nov om 18:00. Saam met Dr Richard Blackaby is hy internasionaal betrokke by die toerusting van
leiers en hy is ‘n kenner op die gebied van stiltetyd, of te wel intimiteit met God. Hy kom praat oor die
belangrike saak: “Hoe om in kontak met God te lewe“. Dr Francois is woonagtig in Pretoria en verbonde
aan Moreleta Park gemeente. Moet nie hierdie besondere geleentheid misloop nie!
NUUS UIT DIE GEMEENSKAP:

NUUS UIT DIE GEMEENSKAP:
STRAND BUURTWAG NUUS:
Uitreksel uit Oktober Nuusbrief is onder aan
Krummel geheg met veiligheidswenke.
Indien jy graag die volledige een (met baie
insiggewende en belangrike inligting) wil ontvang,
kontak asb vir Carl Gersbach
@ 083 635 2114 of chgeng@telkomsa.net
STRAND BUURTWAG is die “oë en ore van die
Buurt”. ’n
Uitnodiging aan
alle Strand
inwoners om
asb in te skakel
by die Strand
Buurtwag!! Raak betrokke en maak ’n verskil!

KNIEWERK:
Dankie Heer vir U genadereën! Ons bid voortdurend dat U wil sal geskied. Ons bid vir die boere wat
swaarkry, ons waterkrisis asook vir vrede, regverdigheid en eerlike leiers.
Kankerbehandeling: Owen Wallis
Joël Kriegler vir gesondheid
TERUGVOERING / GEBEDSVERHORING:
Ons wil baie graag weet hoe dit gaan met almal vir wie ons bid. Hou ons asb. op hoogte.
BELOFTEROLLE:
Ons wil jou graag uitnooi om Sondae agter in die kerk vir jou ‘n belofterol te neem. Dit is gratis
en deel van die Gebedsbediening. Dit kan ook as gebede gebruik word.

GEBEDSHULPMIDDEL VIR NOVEMBER WEEK 1:
HOEKOM MOET ONS IN JESUS SE NAAM BID?
Jesus sê dat ons in Sy naam moet bid:
Joh 14:13-14 “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun
verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”
Joh 15:16 “Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan
en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.
Joh 16:23-24 “Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die
Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie.
Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”
Joh 16:26 “ Van daardie dag af sal julle in my Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te
wees nie,
Om in Jesus se Naam te bid, is die sleutel tot die krag en beloftes van God.
BERG 80 VERJAARSDAE: NOVEMBER 2017
LET WEL:
Ouderdom op lys is die huidige ouderdom tensy
verjaarsdag al verby is.
Num 6: 24-26
“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot
julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal
julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK DEEL VAN SONDAG 5 NOV SE BOODSKAP: 1 TESS 2:9-13
(TWEE-EN-TWINTIGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD)
Prof du Preez skryf dat die twee briewe aan die Tessalonisense die gees en boodskap van die vroegste
Christelike kerk beliggaam. Hulle illustreer volgens hom die krag van die evangelie van Jesus Christus
om mense uit alle volkere nuwe mense te maak. Dit is 'n bemoediging vir alle mense wat die evangelie
wil neem na die uithoeke van die wêreld.
En dit illustreer hoe jy mense wat pas tot geloof gekom het, help om te groei te midde van vervolging. Jy
bevestig hulle in hulle geloofservaring en jy spits jou lering toe op die praktiese vrae wat hulle vra. So
bou jy gelowiges wat nie net heilig en verantwoordelik lewe in die gemeente nie, maar ook in die
gemeenskap. Dwarsdeur die twee briewe is daar ook 'n duidelike klem op die wederkoms, sodat hulle
soms Paulus se eindtyd briewe genoem word (ta eschata = die laaste dinge). So kom alles wat behandel
word in die helder lig van die wederkoms te staan, en word alle gelowiges geleer om te leef, te dink, te
praat en te werk in die verwagting van die Here wat kom. Paulus herinner die gemeente daaraan dat
hulle bediening in Tessalonika vrug gedra het, anders as die wandelende filosowe en heiliges van sy tyd,
wat meer aangedryf is deur gierigheid as geloof. Daarom het hy die ambag, tentmakery, wat hy in sy
opleiding aangeleer het daar beoefen, soos elke rabbi van daardie tyd gedoen het.
Treffend dat die inspirasie vir sy onvermoeide
ywer, ten spyte van belediging (psigies deur
as Romeinse burger onregverdiglik in die
tronk gegooi te word) en mishandeling (fisies
deur geseling), soos pas tevore in Filippi
(Hand 16), van God af kom wat hulle die moed
gee om die evangelie te verkondig ten spyte
van felle teenkanting (vers 2).
Tuks Camerata sing Even When He is Silent
Klik op die videogreep:
https://www.youtube.com/watch?v=uHQBhDFWMxg

OORGEE, OMGEE, AANGEE
Jackie@Lourensrivier

found written on a cellar wall
during the holocaust

