
Aan almal wat verjaar: 

Hartlik geluk 

Die Poortpos en meer . . . . 
                         29 April 2020 
 

             INPERKTYD IS FASE 5-1 TYD  
MET GEDULD EN VERTROUE! 

 
 
 
Liewe Montanapoorter- (groot en klein - oud en jonk) 
 
DV 1 Mei 2020 is om die draai!  Fase 5 word "verander" na Fase 4!  Wat ookal die 
volgende fase vir ons inhou weet ek en jy: 
 

ONS TYE IS IN DIE   HAND   VAN DIE HERE! 
 
Die lewende Here waaroor Jesaja in hoofstuk 40 getuig as hy vra (verse 12 en volgende 
verse): 
 

"Wie het die waters in die holte 
 van sy  hand  afgemeet, 
 met die breedte van sy  hand 
 die maat van die hemel bepaal. 
 Wie kan die Gees van die Here peil, 
 wie kan Sy raadgewer wees?" 

 
Hy is ons Vader.  Hy is die een wat sê: 
 

"Moenie bang wees nie, 
 Ek is jóú God. 
 Ek hou jou vas,  
 met my eie  hand  red Ek jou"  (Jes. 41:10) 

 
 
Kom ons loof die Here vir: 

 Die wondergenade van geloof. 
 Die gemeenskap van gelowiges. 
 Die kerk as liggaam van Jesus waarvan ons ledemate (lidmate) mag wees. 
 Die boodskap van hoop op Bybelbladsye ingeskryf. 
 Die ware lewe op grond van Jesus Christus se dood en opstanding. 
 Die troos van die Heilige Gees. 

  



  



Die TRK:   
'n Verklaring wat deur die Deputate Ekumenisiteit van die GKSA ondersteun word. 
 
 

  



  



 

Skrifoordenking 
 
Skriflesing:  Lukas 24:13-35 
 
Ons Woensdag fokusvers:  Lukas 24:13 en 14 
 
 
(Op)-pad . . . . (On)-seker! 
 
Die Emmausgangers.  Oppad na die dorpie Emmaus.  Hulle dae en tye was verskriklik 
(on)-seker.  Soos ons dae verseker onseker is.  En die twee manne is met mekaar in 
gesprek oor al die dinge wat gebeur het in die dae van hulle lewe. 
 
Twaalf kilometer tussen Jerusalem en Emmaus maar dit voel vir die twee pelgrims asof 
die Here duisende kilometers van hulle af weg is. 
 
 Drie dae gelede het hulle moes beleef hoe Jesus wreed gekruisig is. 
 Alles waarop hulle gehoop het, het soos mis voor die son verdwyn. 
 Jesus het met soveel gesag gepreek en gedoen . . . .  maar Hy is dood en begrawe.  

Aan die kruis hoor hulle Hom roep: 
"My God, My God, waarom het U My verlaat?" 

 
Die mat is onder hulle voete uit . . . .  So het die Emmausgangers gedink én so dink baie 
van ons vandag . . . .  Dinge klop nie . . . . 
 
Die stowwerige pad na Emmaus!  Die stofpad van 2020 se dae tot op hede!  Lees dan 
Lukas 24:15!  Al wat ek  n.a.v. vers 15 wil sê is: 
 

GOD IS BETROKKE BY EN HY IS TEENWOORDIG IN JOU LEWE AL LYK DIT 
VIR JOU OF DIT NET JY EN DIE WAPAD VAN DIE LEWE IS. 

 
Hou aan die waarheid vas met die hardnekkigheid van 'n bulhond. 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter) 


