
Die Poortpos en meer . . . . 
 

       Afsonderingstyd is uitkyktyd!! 
 
 
 
 
Liewe kind van die Here 
 
 
April 2020 n.C. het sy opwagting gemaak.  Tot en met DV 16 April 2020 "wegkruipdae" 
totdat ons mekaar weer kan sien!  Nie maklik nie maar verseker nie onmoontlik nie! 
 
 

WANT: 
 
 
"Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 
'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly . . ."    (2 Kor. 4:17) 
 
 
Ek bid vir jou vir: 
 
 Kalmte van gees. 
 Verantwoordelike beoordeling van elke brokkie nuus oor Covid-19. 
 Geloofsrealisme en optimisme. 
 Vrede in jou hart. 
 VOLKOME VERTROUE IN HOM WAT JOU OP JOU NAAM KEN. 
 
 

 

  



Skrifoordenking 
 
Maak jou Bybel oop by:  Markus 6  (Lees die hele hoofstuk.  Geniet elke woord en  

    vers en gedagte.) 
 
Fokus spesifiek op:  Markus 6:31,32 
 

"HULLE HET MET 'N SKUIT NA 'N  STIL PLEK  TOE VERTEK 
WAAR HULLE  ALLEEN  KON WEES" 

 
Wat 'n teks! 
Wat 'n waarheid! 
 
Sit die "bril" van Markus 6:32 en sommer die vergrootglas van vers 31 op en kyk dán na 
"INPERKING".  Nie eers die SA Desember vakansie slaag daarin om ons tot stilstand te 
bring nie. 
 
Hoor die Here sê (die Covid-19 pandemie volledig verreken): 
 

HOU OP JAAG! 
 
En Markus 6:32 word waar.  Hou op jaag.  HOE? 
ALLEEN-WEES;  STIL-WEES  of indien jy wil: 
 

AFSONDERING! 
 
Let mooi op:  Nie "afskakeling" nie maar afsondering . . . . . 
 
Afsondering . . . . iets wat Jesus op aarde gereeld gedoen het. 
 

"KOM ALLEEN NA 'N STIL PLEK TOE!"  sê Jesus vandag en in die dae vir jou. 
 
Maar wat presies beteken "afsondering"? 
 

Om ontslae te raak van die steierwerk waarmee jy jou elke dag stut.   
(Voltooi jy maar die lysie van "stutte".) 

 
In voorbidding vir almal wat die kiem van Covid-19 onderlede het en simpatie met 
naasbestaandes van diegene wat in die dae a.g.v. die pandemie gesterf het, tog om 
Christus wil vir jou te sê: 
 

LAAT JOU GEMOED TOT RUS KOM.   
WAARDEER DAT JY KON OPHOU JAAG . . . . 

 



Maak Markus 6:31 en 32 die fokus van jou lewe!  Die lewende Here se April 2020 
boodskap? 
 

HOU OP JAAG! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanapoort se "dinge": 
 
 Saam bid ons vir: 

 Seën in die kerke van die Here op aarde. 
 Insig hoe om ekonomies (dalk met groot opoffering) te kan oorleef. 
 Opregte vertroue in die Here. 
 Keurige rentmeesterskap. 
 Wysheid dat wêreldleiers met kundige oordeel sal regeer. 
 DIE VOORTGANG VAN DIE EVANGELIE!! 

 
 Ons dink aan: 

 Burger en Karin Marais.  Hul babadogtertjie Ka-Rilé het geval en word medies 
behandel. 

 
 
Ons webwerf: 
www.montanapoort.co.za 
Gaan na COVID-19 op die dekblad.  
 
 
Katkisasielesse:  (Oproep aan ouers) 
Skole sou op 31 Maart 2020 heropen het.  Sal julle die katkisasielesse ten tye van die 
Noodtoestand met jou kind/kinders behandel? 
 

 Voorskools-Gr. 7: Les 8,9 
 Gr. 8-10: Kategismus - Sondae 6-9 
 Belydenisklas: Gesonde Leer.  Hoofstuk 4-6 
 



 

 
 
EK DINK AAN JOU! 
 HOU VAS AAN JOU GELOOF, WANT: 
     "Geloof kyk 
     met die periskoop van hoop 
     om die uitsiglose hoek 
     van ons skynbare doodloopsituasie - 
     en sien God se trou."    (Daniël Louw) 
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