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"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 

 
 
Liewe suster en broer (en die kinders), 
 
 

DAG 97 VAN GRENDELTYD! 
EN 

"EK IS BY JULLE AL DIE DAE TOT DIE VOLEINDING  
  VAN DIE WÊRELDGESKIEDENIS."    (Matt. 28:20) 

 

 

 Covid-19-pandemie . . . . 
 Syfers tyd . . . . 
 Golf op pad . . . . 

 

In die seker wete dat die Here lewe en dat die hare op jou kop een vir een 
getel is, wil ek sê: 

 Dink daaraan dat jou liggaam 'n tempel van die Here is. 
 Dink voor jy doen. 
 Koester jou gesondheid as 'n Godsgawe. 
 Hou in gedagte dat dit wintertyd is. 
 Maak die beste van elke dag. 
 Hou moed.  En indien jou moed aan die minkant is, weet dat die Here 

verstaan en jou nie verwyt nie. 

 

  



Ek deel graag die volgende gemeentedinge met jou: 

 

Ons dank die Here vir: 
 Die lewe en lewenslus en lewenskrag. 
 Die geloofswete dat ons in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. 
 Die gemeente waaraan ons uit genade mag behoort. 

  
Lidmate wat in die komende dae verjaar: 
Julie: 
1 Alexz Haages (082 333 8751),  Wimpie le Roux (082 462 5221),  Leon van der Walt 

(082 322 2618). 
4 Liza Jacobs (082 572 7347),  Charlene van Niekerk (082 953 3873). 
5 Phillip du Plessis (072 898 1553)x. 
6 Deon Benade (072 297 8202). 
7 Gert Smit (079 502 1969). 

Vreugde vir jóú dag!  Lekker verjaar! 
 

Lidmate wat siek is (waarvan ons bewus is): 
Pieter Kruger (082 456 6495),  Sarie Malan (083 308 0295),  Frances van Zyl (083 653 
9070),  Peet Buys (083 657 0400),  Gerrie Kirsten (082 532 4218) se seun - Hannelie 
Untiedt (082 399 5738) se broer,  Jan Coetsee (082 900 7269) se broer,  Gerda 
Oelofse (081 877 9065) se seun,  Nelie du Plessis (083 407 8431) se swaer,  Daan en 
San Fick (082 412 9409) se seun én skoonseun. 
 
Katkisasie:   

 
 Voorskools - Gr. 10: 

 Nog 'n bietjie "virtuele" vakansie.   
ONS AS GROOTMENSE DINK AAN JULLE ÉN IS BAIE TROTS OP JULLE! 

 
Simpatie: 
 Sr. Mieta Coetzee (082 712 8705) se broer is in die dae oorlede. 
 Sr. Nelie du Plessis (083 407 8431) se swaer (sy vrou is 'n jaar gelede oorlede), is in 

die week oorlede. 
 Br. Johannes Bingle (082 333 3991) se broer, emeritus van GK Kaapstad is Sondag 

oorlede.  
Mag die Here u trane afdroog en u troos. 

 
Plaas- en hoewebewoners: 
"Plaasaanvalle" het nou ook binne die grense van die gemeente kom plek inneem. 
 

Die aanval van die week in Hoogenhoutstraat op 'n hoewe is die bure van Dawie en 
Mariaan Burger (084 743 1926). 
 

Die buurman en -vrou is erg beseer en word in die hospitaal verpleeg. 
 

Bid vir die twee mense se herstel.  Bid dat aanvallers tot hulle sinne kom.  Bid vir die 
veiligheid van boere op plase en hoewebewoners in die gemeente en elders. 



TOIBO: 

 

  



WOORDWOORDE 
 
Lees uit die Woord:  Matteus 10:26-31 
Woordteks:  Matteus 10:29 
 

 
   WAAR ? ?    WAAR IS DIE HERE AS ONS LY? 
 
 

Die wonderlike woorde van Matteus 10:29 gee 'n hemelse antwoord vir ons op  "die vraag 
van alle vrae". 
 

Luister mooi.  Jy kon destyds twee mossies vir een sent koop.  Twee klein voëltjies vir 
amper niks geld nie. 
 

MAAR!!! . . . .  MAAR!!! 
 

Nie  een   van hierdie onaansienlike mossies val op die grond "sonder julle Vader nie!"  
Wat 'n wonderbaarlike waarheid.  
 

Want:  In die oorspronklike taal staan nié: 
 "sonder die   wil   van julle Vader nie", maar net "SÓNDER JULLE VADER". 
 

Niks, hoegenaamd niks van God se wil nie. 
 

En juis dit maak 'n geweldige verskil!  Dus, die liefdevolle Vader wil nie eers dat mossies 
moet val, en seerkry en sterf nie.  Hoeveel te meer nog jy Sy kind? 
 

Maar waarom val mossies en ly mense?  Omdat ons in 'n gebroke wêreld, op 'n gevalle 
aarde leef (Rom. 8:22). 
 

Soos 'n Skrifverklaarder tereg sê: 
Ons leef in 'n wêreld waar die mossies val en die hare soms waai (ook al is hulle 
getel).  En dit geld ook vir Christene. 
 

MAAR (en dit is die antwoord op WAAR): 
 

As ons val . . . .  as ons ly is die Here by ons.  Want selfs 'n mossie val nie (op die 
grond) SONDER die Vader nie! 

 

Die Here steek nie net Sy hande uit as jy val om jou sag neer te sit nie.  O NEE!!  Hy het 
sy hande aan 'n kruis vir jóú laat vasslaan sodat hy jou vir Hom kon koop teen die 
bloedprys van die sterwe van Jesus! 
 

WAT JÓÚ OORKOM EN WAT JÝ LY EN WANNEER JY LY, GAAN DIE HERE AAN . . . .  
 

Nie eers 'n ou mossievoëltjie val op die grond sonder jou Vader nie! 
 

Moet nooit ophou op juis dit kinnerlik te bly glo nie! 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter)  


