Geliefde Lourensrivierder
Hoop jy het vanaf verlede Sondag bietjie gaan broei oor jou
gawes en talente.... Die Fokusteks oor die gawes/talente gaan
hierdie week aan en daar was iets wat my geraak het in die
teksgedeelte.....
1 Kor 12:22-24 “Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die
swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en dié wat vir ons minder
mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder
aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike
dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel
dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom.”
Is dit nie wonderlike nuus nie!!!

NUUSKRUMMELS: 24 Januarie 2019
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR:

GEBEDSKURSUS:
Ons Gebedskursus is gratis en word elke Donderdagoggend @
09h00 aangebied. Dit begin weer op 7 Februarie (nie 2de nie).
Kom woon dit asb by, jy sal nie spyt wees nie.
Kom reis saam om God te ontmoet, deur Hom verander te word en jou roeping
te ontdek.
Kom leer ook hoe om die Bybel effektief te gebruik
om met God te kommunikeer en Sy stem te hoor
vanuit Sy lewende Woord.
Navrae of registrasie vir kursus: kontak Kerkkantoor @ 021 853 5991
KERKNUUS UIT DIE OMGEWING
BERG-EN –SEEKLUB VIR SENIOR BURGERS
Byeenkoms: Donderdag 7 Februarie 2019 @ 09:30
Plek: Moedergemeente Somerset Wes, Andries Pretoriusstraat, SW
Onderwerp: Die Spiritualiteit van Humor: medisyne vir suurknolle, verbitterdes en verstokte mense
Die sopraan, Louise Senekal tree tydens die byeenkoms op
Koste: R15 besoekers, R10 lede. Almal hartlik welkom!

NUUSBROKKIES UIT DIE OMGEWING
Dear Friends, you
are inivited to
Turnaround annual
volunteer meeting.
Regards
Susie Pedro
0613994460

KNIEWERK
Natasha Latsky vir spoedige en volkome herstel na operasie
Willem Botes vir spoedige en volkome herstel na knievervanging
Johan Strydom – kanker
Yvonne Blom het baie goeie nuus ontvang na operasie, dankie Here!
Bid asb vir ons leraars en hul vroue in hierdie tyd van verandering
FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK SONDAG,
27 JANUARIE SE BOODSKAP: 1 KOR 12:12-31 (3DE WEEK NA EPIFANIE – LEOPOLD)
Ons is tans in die kerklike jaar in die tyd van Epifanie. Die woord epifanie beteken letterlik "verskyning".
Ons dink in hierdie tyd (wat volg op Advent en Kerstyd) na oor die verskyning van God se lig en
goedheid in die wêreld. Die Lig skyn in die duisternis van ons wêreld. Ons dink na oor Jesus se
bediening en hoe ons as sy dissipels Hom moet navolg.
Die teks praat oor ons gemeente, oor die geloofsgemeenskap wat die Here hier op aarde kom skep het.
Hoe is ons deel van die verskyning van de Lig in die wêreld? Wat vra ons teks van Christusvolgelinge
met betrekking tot ons funksionering as liggaam van Christus in die wêreld? Hoe lyk dit wanneer God se
gemeente prakties lewe in die lig wat van God uitstraal?
Wanneer ons praat oor ons lewe in die lig, help dit om eerlik te wees oor ons eie gebreke en
tekortkominge. Ons hoef dit nie te grimeer en ons uitdagings onder die mat in te vee nie. Ons het die
Gees ontvang wat ons in die waarheid lei en ons bemagtig om in die lig te lewe. Om "in Christus" te
wees, het 'n individuele dimensie. Elke mens word daardeur persoonlik aan Christus gebind. Wanneer jy
"in Christus" is, kry jy egter deel aan al die ander mense wat – soos jy – ook "in Christus" is. Paulus
gebruik hiervoor die woord "gemeenskap". Dit beteken dat almal wat "in Christus" is, deur liefdesbande
aan mekaar gebind word.
Jesus Christus, ons weet wat U opdragte is.
Laat dit dan ons lewenswyse bepaal:
laat ons die wat honger is iets te ete gee,
laat ons die wat dors het, iets te drinke gee,
laat ons klere gee vir hulle wat sonder klere is,
laat ons vreemdelinge verwelkom,
laat ons siekes en gevangenes besoek.
Dan sal U wat regverdig oordeel vir ons sê:
Kom, julle wat deur my Vader geseën is!
Die koninkryk is van die skepping van die wêreld
af vir julle voorberei.
Neem dit as erfenis in besit. Amen.
(Bisantynse vespers/gebede)
Bron: http://preke.bybelmedia.org.za/

Hier is ‘n inspirerende liedjie van Casting Crowns oor die liggaam van Christus:
https://www.youtube.com/watch?v=9_7j1SMuTN0&list=RD9_7j1SMuTN0&start_radio=1
(Kliek op skakel)

Jackie@Lourensrivier
OORGEE, OMGEE, AANGEE

