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"Groot geword met die genadebrood van die Woord." 

 
 
 
Liewe Montanapoort kind van die Here, 
 

 
Ek gesels graag met jou.  Dae en dinge nie vir almal al te maklik nie!  
Genadiglik naas 'n woord soos "pandemie" ook die woord "evangelie"!  Mooi 
dag met vele hoopvolle Woordwaarhede wat die Heilige Gees in jou gemoed 
as ewige waarhede bevestig. 
 
MAG DIE HERE JOU LEI OM VOLUIT TE GLO EN TE VERTROU AL KAN 
JY BAIE DINGE NIE MOOI VERSTAAN NIE!!! 
 
Verstaan én glo saam met my die "mooi": van ps. 90-2 as T.T. Cloete die 
psalmteks omdig: 
 

" U was vir ons altyd 'n toevlug, Here, 
   deur die geslagte ongetelde kere. 
   U is van ewig af, van lank tevore, 
   toe was die berge nog nie eers gebore. 
   Steeds was U daar, by wie ons skuil kon gaan, 
   U, God, van voor die wêreld se ontstaan." 

 
 
  



ONS GEMEENTE SE DINGE:  (Eintlik verkeerd gesê, die Here se gemeente se dinge) 

 
LOOF DIE HERE:  (Vir so baie, baie dinge!!) 
 Die meeste van ons is steeds blakend gesond! 
 Ons kan dink en redeneer! 
 Ons kan keuses maak! 
 Ons kan verantwoordelik optree! 
 Ons het kos en komberse en deure wat dig sluit! 
 Ons is die Here se eiendom! 
 Jesus Christus is ons Koning! 
 Ons het 'n Bybel.  Bladsye vol beloftes. 

 
NOEM MAAR OP! 
 
LAAT ONS GOD SE GROOTHEID VIER!! 
 
ONS VERWOORD ONS KOMMER:  
 Pandemie . . . .  Toename van infeksies. 
 C-19 toetse.  Positief of negatief? 
 Staat van inperking. 
 Hospitale met moontlik te min beddens. 
 Mediese dokters en alle ander gesondheidswerkers wat volgens die media oorleef op 

"gebed en geloof". 
 Die dood. 
 Paniek, slapelose nagte, kommer, geduld wat opraak . . . . 
 En dinge wat nog voor C-19 al skeef geloof het . . . . 
 
Tog . . . .  Nogtans . . . . 
 
"Maar die dag kom uit die donker en die nag het ook sy lig . . . ." 
 
 

Ons treur saam met die wat treur, en ons lag saam met die wat bly is. 
 

 
Lidmate wat siek is (waarvan ons bewus is): 
Drienie van Wyngaardt (083 300 3051),  Beyers Havenga (082 807 4982),  Griet 
Pretorius (082 412 5767),  Marlise, dogter van Tjaart en Tina Vorster (083 376 1676), 
Brand van der Walt (083 546 6060),  Frances van Zyl (083 653 9070). 
 
Ons sê sterkte: 
 Gert Smit (079 502 1969) se ouma is gister oorlede.  Ons dink aan jou en jou mense.  

Baie sterkte! 
 Drienie van Wyngaardt.  Nog 'n swaer (die derde broer sedert Maart 2020) is 

onlangs oorlede.  Troos, troos, troos jou toegebid. 
 



 
Lekker verjaar ! ! 
Julie: 
15 Amelia Roux (082 770 6070),  Ferdi Schalekamp (083 454 2373). 
16 Marinelda Hertzog (082 949 7800),  Kyle Penzes (076 981 6804). 
17 Anton Penzes (082 559 6272). 
19 Gerrie Kotze (084 208 6416). 
20 Lida Roux (082 662 1899),  Tryna Schutte (082 651 2131). 
21 Gebé Kirsten (063 497 1424). 
 
 
Katkisasie:   

 
 
STERKTE BY DIE SKOOL, OUENS! 
 
 
 

 
 Voorskools - Gr. 7: 

 Les 15 
 
 Gr. 8-10: 

 Sondag 22 tot 25:  Heidelbergse Kategismus.   
 
 Belydenisklas: 

 Ons doen ons ding!!!.   

 

 

 

 

  



UIT DIE WOORD 
 
Ons lees saam:  Filippense 4:6 en 7 

Tema:  NEEM DIE HERE VREESLOOS OP SY WOORD! 
 
 

Woorde (en die werklikheid) soos besorg, vrees, kommer en angs is "bloedbroers".  
En . . . .  hulle slaan op die lewenspad soos "varkmasels" uit. 
 
Hulle groei op 'n mens se gemoed soos bossies.  Veral vrees.  Dit is die mees algemene 
emosie wat menskinders ervaar wanneer dinge erg "skeef" loop!  In geval van skielike 
onheil of gevaar.  Nogal betekenisvol dat die Hebreeuse woord vir "vrees" soveel as 
"afgryse" beteken. 
 
 Vrees of angstigheid en . . . . . 
 

  keel wat toetrek 
  hartkloppings 
  gesuis in die ore 
  nagmerries 
  spierpyne 
  swak konsentrasie 
  slaaploosheid 
  kol op die maag 

 
Vrees en . . . . . 
 

 gaan dinge verander? 
 gaan ek siek word en dalk sterf? 
 gaan 2021 soos 2020 wees? 

 
 
MAAR NOU: 
 
Baie planne en raad en oplossings vir die vreesding.  Honderde boeke en tydskrifartikels 
en "dr. Google". 
 
TOG: 
 
Daar is   niks   soos die Here se Woord om 'n mens te help om jou vrese te bowe te kom 
nie. 
 
 



DAAROM WIL EK VIR JOU VRA: 
 
 
 

MEMORISEER 
 
Filippense 4:6,7 (Direkte vertaling) 

"Moet oor niks besorg wees nie, 
 maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur: 

 te bid:  (op jou knieë) 
 te smeek:  (dringend te vra wat jy regtig nodig het) 
 te dank:  (dankie sê én te aanvaar die Here hoor my) 

  

En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus  
oor jou hart en gedagtes waak!" 

 
 
 
 
Moenie vrees nie!  So sê ek met begrip vir jou!  Probeer om Christus wil die "raad" van 
Filippense 4:6 en 7. 
 
DIT WERK!  (Jy hoef nooit bang te wees, (te vrees) dat Fil 4:6,7 nie "werk" nie. 
 
 
 
Dr. Pieter Heystek 
(Ook 'n Montanapoorter)  


