
Goeie Vrydag 

Die Poortpos en meer . . . . 
 

    Langer inperktyd is verder uitkyktyd!! 
 
 
 
 
Liewe Montanapoorter, 
 
Dankie dat ek weer met jou kan gesels. 
 

DANKIE DAT EK MAG WEET DAT JESUS CHRISTUS,  
DIE OPGESTANE HERE, JOU VERLOSSER IS. 

 
 
Ons gesels eers Montanapoort sake: 
 
Kom ons loof en dank en prys die Here: 
 

 Vir 'n vredevolle Paasnaweek tuis.  Bybel in die hand . . . .  Johannes 18, Johannes 19 
en in die gees Johannes 19 opnuut weer te beleef: 

 Jesus word gekruisig 
 Jesus sterwe 

En toe Johannes 20 se waarheid:  Goeie Sondag as opstanding van Hom uit die dood. 
 Vir die stilte van en rustigheid van Pase 2020. 
 Vir tyd om te bid vir: 

 Die ganse mensdom (arm en ryk). 
 Die ganse skepping. 
 Die kerk van Jesus Christus. 
 Die ganse heidendom. 
 Die siekes en hulpeloses en armes en eensames en moedeloses. 
 Die owerheid.  Die staatsmanskap van Pres. Ramaphosa. 
 Nooddienswerkers. 
 Die boere op plase wat met passie bly kos voorsien. 

 Vir tyd om ure deur die Bybel te blaai en te lees en te dink en van blydskap oor die 
waarheid te juig! 

 
 

PAASFEES 2020 
Een in 'n leeftyd. 
Dankie Here. 



 
 Geluk: 

 Tjaart en Tina Vorster (083 376 1676) met die geboorte van 'n kleindogter. 
 Almal wat verjaar. 

 
 Sterkte: 

 Alexz Haages (082 333 8751) wat vandag weer 'n operasie ondergaan. 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
Skrifoordenking 

 
Skriflesing:  Genesis 8 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Genesis 8:22 
Lees ook:  Johannes 16:25-33 en oordink veral Johannes 16:33 
 
Bedink die Genesis 8:22 en Johannes 16:33 verse baie mooi.  Veral Genesis 6-8 want 
Noag en die ark en die veertig dae en die RSA inperking was die afgelope tyd en dae op 
sosiale media redelik onder bespreking . . . . 
 
Spesifiek vandag die boodskap van Genesis 8:22.  'n Vers wat as 'n mens mooi dink sê: 
 
 Krisisse is deel van die lewe soos asemhaal deel van die lewe is. 
 
  



Want: 
So lank as die aarde bly bestaan,  
 

 sal  saaityd en oestyd nie ophou nie,  
ook nie koue en hitte,  
somer en winter,  
dag en nag nie . . . . 

 
 
Dit is 'n gegewe: 
 DAAR GAAN TYE (SEISOENE) VAN KRISIS ÉN TYE VAN VOORSPOED WEES! 
 
Daarom leer die Here ons op die Genesis (oorsprong) bladsye om nooit permanent op 
'n tydelike probleem te reageer nie!!  So daaroor te dink:   
Selfs die sondvloed was nie permanent nie!   
 
Die sondvloed-seisoen het opgehou.  Dinge hét verander.  Moet daarom nie die skip 
verlaat net omdat 'n storm opsteek nie.  Dit is 'n permanente oplossing vir 'n tydelike 
probleem.  Luister na die Here se belofte aan Noag . . . .  Seisoene wissel mekaar 
voortdurend af.  Vestig jou hoop op God!  Hy is die Een wat onveranderlik bly bestaan 
terwyl krisisse verbygaan. 
 
En die waters van die sondvloed het opgedroog.  Vertrou die Een wat vloedwaters gee en 
dit laat opdroog.  Hy is die Vader van jou Verlosser, Jesus Christus. 
 
Tye en omstandighede van April 2020 is nie vir altyd nie. 
 
 
 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 
 
2020-04-15 


