
Die Poortpos en meer . . . . 
 

 
 
 
Liewe suster, broer, kind, jongmens 
 
 
Ek verheug my in die wonderwerklikheid van die gemeenskap van gelowiges.   
Die altyd-bindende krag van die geloof . . . . . 
 
 

HOOFLETTER TYE MET BAIE UITROEPTEKENS! 
 
 Die Here regeer en is in beheer!! 
 Die raad van die Here word deur absoluut niks gekeer nie!! 
 Die Here se uitverkiesende liefde!! 
 Jesus Christus se offer!! 
 Die Heilige Gees wat woon in mens se hart!! 
 Psalmwoorde ondanks Covid-19 op almal se lippe.  Tog te kan sing: 

 

"U lof strek oor die aarde, Heer, 
 u Naam sal altyd bly regeer. 
 U hou - dit weet ons uit ervaring - 
 ons veilig by U in bewaring." 
      (Psalm 48-2:3) 

 
 
Die geskiedenis word geskryf . . . .  Die 2020 n.C. jaar.  Inperking op grond van kiemsiek 
dinge maar onbeperk in lof en lofsang en 'n lewende verhouding met die Koning van die 
lewe.  Te weet en juis nou daarvan te vertel in die taal van nederige besef én belydenis: 
 
 

Geloof  =  die voorspoed en die teëspoed van die lewe! 
 
 
 

  



Te midde van onseker en minder maklike dae, deel ek met jou enkele gedagtes n.a.v. 
 

Matteus 14:22-33 
 
Kernverse:  Matteus 14:28,29 
 
 
Die kwessie van 'n krisis . . . .  Die woordeboekskrywers sê 'n krisis is: 
 

"'n Hoogtepunt van 'n ernstige toestand." 
 
 
En nou weet ons: 

Niemand spring 'n krisis vry nie. 
 Nie 'n  volk nie. 
 Nie 'n nasie nie. 
 Nie 'n land nie. 
 Nie die wêreld nie. 

 
Die vraag is egter of 'n krisis ook voordele kan inhou?  Kan 'n krisis ook opbouend wees?  
Ek dink verseker so!  Let daarom biddend op die Matteus 14:22-33 verse. 
 

WANT: 
 
Hoekom dink jy het Petrus op die water geloop?  Om geen ander rede as dat hy in 'n 
krisis was nie. 
 
Petrus en die ander dissipels het die wind van voor gehad!  Hulle skuitjie wou sink.   
Maar . . . .  Maar!!  Skielik is Jesus op die toneel!  En Petrus daag die Here uit.  Want 
hulle het gedink dis 'n spook.  As dit regtig U is, Here . . . .  Kan ek (Petrus) op die water 
na U toe kom?  En die gelooflike res van die verhaal ken jy. 
 
En die mooi en opbouende in Petrus se krisis was dat die Here Jesus gesê het: 
 

"KOM!" 
 
In die krisis het Petrus tot sy stomme verbasing ontdek dat hy op stormsee water kon 
loop!  Om te vra:  Wat "bewys" Petrus?  Niks anders as: 
 

 die krag van geloof nie maar ook 
 hoe 'n krisis iets nuuts kan laat gebeur.  Petrus was gedwing om iets 

nuuts en onbekends te waag. 
 
Sien jy? 
 



'N KRISIS KAN 'N DRYFKRAG WORD OM MET OORSPRONKLIKE 
OPLOSSINGS VORENDAG TE KOM EN DIT MAAK JOU BEREID OM 
TE WAAG! 

 
Jou vindingrykheid kry vlerke!!  (Maar as alles voor die wind gaan bly mens gewoonlik 
rustig in jou boodjie. 
 
En sal jy onthou om nie te vergeet nie? 
Die grootste "krisis" van alle tye in menseoë? 
 

JESUS GEKRUISIG!  DIE EINDE VAN ALLES? 
 
NEE!  Die begin van die nuwe lewe met sy storms en al.  Met die wete:  My Here het die 
wêreld klaar oorwin!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanapoort se "dinge": 
 
 Siekmense: 

Hettie Briel,  Susan Briers,  Sarie Malan,  Chris Henrico,  Alexz Haages,   
Marie Kruger. 

 
 Ons dink aan: 

 Hettie Briel wie se broer onlangs in 'n plaasaanval vermoor is. 
 Ons Staatsprisident in dae soos wat ons beleef. 
 Almal wat die Covid-19 virus onderlede het. 

 
 
Ons webwerf: 
www.montanapoort.co.za 
Jare se preke om na te luister.  Maak gerus gebruik hiervan.   
 
Loer ook op die GKSA se webwerf na skakels om op e-eredienste te kan inskakel. 
 
 



Groete en sterkte in unieke tye en dae.   
(En: Indien "dinge" vir jou te veel word . . .  skakel my enige tyd (082 682 1142) en dan 
gesels ons en bid ons saam!) 
 
 

"DIS NOU TYD OM JOU BINNEWêRELD NETJIES TE MAAK." 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


