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Gebedsbediening

Verjaardae die week:

KOM ONS BID VIR:



















Families wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Persone wat in die voorste linie is om siek mense te
versorg.
Persone wat in die voorste linie is om die verspreiding
van die virus te beperk.
Bid vir goddelike wysheid, leiding en
onderskeidingsvermoë vir ons wêreldleiers, plaaslike
leiers en pastore, aangesien die gewig van
besluitneming (met betrekking tot die koronavirus
COVID-19) op hul skouers rus.
Persone wat noodsaaklike wetstoepassingsdienste
toepas het ons voortdurende gebede en ondersteuning
nodig om hul in staat te stel om hulle pligte effektief en
veilig uit te voer.
Bid asb vir Mauritz Visagie en sy familie (072-152 1224).
Dra ons gemeente se finansies aan die Here in hierdie
tyd op.
Bid asb vir Marissa van der Walt, sy was in ‘n ernstige
ongeluk maar dit gaan al baie beter met haar.
Bid asb vir Marie van Wyk.
Bid asb vir Annetjie Kok en hulle gesin met die afsterwe
van oom Deon Kok.
Bid asb vir Philip van der Westhuizen (Jnr) wat sukkel
met ‘n oogprobleem.
Bid asb vir Piet de la Rey wat volgende week ‘n operasie
moet onder gaan.
Laat ons bid vir sendelinge wat uitdagings ervaar, veral
hoe om dissipels te maak met die beperkinge wat daar
tans heers.
Kom ons bid dat sosiale geregtigheid oral in lande sal
heers. Bid dat slagoffers van geweld beskerming sal
ontvang en dat hierdie euwel vernietig sal word.
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou
gebedsversoek aan
ds Grobler (076 841 1568).

7/26
7/26
7/26
7/28
7/28
7/28
7/28
7/30
8/1
8/1

Mej Angelique Grésse 083-711 6310
Me Charlene Meyer 082-922 2830
Mario Odendaal
Me Carla De Jager 083-926 3428
Kindall Erasmus
Me Martinique Landsberg 082-889 0969
Dr Chris Oosthuizen 082-217 1119
Ziane Warricker
Mnr Coenie Agenbach 082-442 2515
Logan Els

40 Dae Preekreeks (Begin 26 Julie)
Vir die volgende 7 Sondae kyk ons na
WYSHEID VIR DIE LEWE- uit die boek
Spreuke
Ons groet hierdie week Wannie en
Org Cronje wat verhuis na die
Suidkus. Mag julle vrede ervaar
daar waar julle gaan!

Gaan “like” ons Facebookblad!
“Pierneef Gemeente”

Dorkas se Kombuis
Baie dankie vir elke donasie wat my in staat gestel
het om die nodige kos weekliks te kan aankoop. Baie
dankie vir al die ondersteuning! - Marlie

HERWINNING
Ons het addisionele sakke by Pen gekry waarin die
papier gegooi kan word. Die sakke is aan die
buitekant van die heining by die buitekamer opgesit.
Die ander sakke is bedoel vir plasties, glas en blik en
die sakke is aan die binnekant van die heining by die
buitekamer.

Pen is ‘n Christelike welsynsorganisasie wat
afval gebruik om werk te skep.

Dankoffers in Afsondering
Baie dankie aan almal wat steeds getrou dankoffers en 10des in die kerk se rekening in betaal, dit help die gemeente om sy
dienswerk voort te sit. Alhoewel die uitgawes van die kerk in hierdie tyd dieselfde bly, verloor die kerk ook heelwat
inkomste i.t.v saalhuur, dankoffers, ens. Dus wil ons die aanmoedig wat wel kan, om asb steeds in hierdie moeilike tyd per
eft die normale betalings te maak. Baie dankie ook vir die voortgaande vrygewige donasies wat aan Dorkas se kombuis
gemaak word, dit maak ‘n geweldige verskil in die lewens van baie gesinne!
Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA, Tjekrekening: 281590621, Takkode: 01-4845

Gebed vir die nasies:
Japan: Die 250 000 dowes in Japan het nie 'n Bybel in hul hartstaal nie. Die sintaks van gebaretaal en gesproke
taal verskil heeltemal. Dit maak die geskrewe Woord moeilik om te verstaan. 'n Dowe deel die volgende: "Toe
ek Johannes 3:16 gelees het, het ek gedink God gee die ewige lewe aan iemand, maar wannneer ek dit in
Japanese gebaretaal lees, verstaan ek dat dit almal insluit.". Bid dat baie mense voordeel sal trek uit die dele van
die Bybel wat reeds in gebaretaal vertaal is en dat baie dowes Jesus sal vind. www.tr.im/wb29

Gedagtes uit Spreuke
Fokus-vers: Verskeie hoofstukke en tekste uit Spreuke.
Fokus-gedagte: ‘n Verdere allegaartjie van wyshede uit Spreuke… 28:13, “Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade
ontvang”; 29:18, “Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ‘n volk”; 30:7-9 “Twee dinge… dat ek
nie vals is en lieg nie; moet my nie arm maak of ryk nie… sodat ek U nie verloën nie… en my God se Naam oneer aandoen
nie; 31:10-31, Die knap vrou!, maar dit klink eerder na Superwoman! Ontspan, dit is ‘n lys van deug van verskillende vroue!
Dus, vir enige van hierdie deugde moet ‘n vrou waardeer, bewonder en geniet word (:28). Vers 20 gebruik twee
verskillende woorde in die Hebreeus vir ‘hand’: “Oop hand vir armes” is kâf, ‘n geboë, seënende hand, en “vrygewig/ she
reaches forth her hand” is jád, ‘n hand wat dien en bedien! Pragtig, nê?! Mag ons hande ook so veelsydig wees… om beide
reg te staan om te dien en te seën!
Gebed: Here, die wysheid van U Woord rig my hart, my wil, my rede, my lewensingesteldheid (gesindheid), my dade, en
my lewenswyse (hoe ek lewe teenoor myself, ander en U). Alle eer kom U toe! Amen

Huisgeloof vir individue/gesinne
Belydenis van Geloof
Daar is oomblikke in ons lewe wat so spesiaal is dat ons moeite wil doen om dit te onthou en te vier. Een van daardie oomblikke is
wanneer ons besef dat God ons oneindig lief het en ons dan kies om daardie liefde te aanvaar en ‘n navolger van Christus te word.
Belydenis van geloof is ‘n teken wat ons help om daardie baie spesiale oomblik te merk, te onthou en te vier – ‘n roetemerker op
ons geloofspad. Ons plaas roetemerkers op ‘n pad wanneer iets belangrik daar gebeur of wanneer ons nie ‘n plek wil vergeet nie.
Om belydenis van geloof af te lê, is ‘n geleentheid vir ons om tussen ander gelowiges wat vir ons omgee te antwoord op ons doop.
Die doop is ‘n teken daarvan dat God ons gekies het – selfs voor ons dit kon verstaan. God het belowe dat God vir die res van ons
lewens by ons sal wees, vir ons sal lief wees en ons vergewe – maak nie saak wat ons doen of wat gebeur nie. Wanneer ons dan ons
geloof bely, sê ons daarmee dat ons daardie liefde en sorg van God aanvaar. Ons kies gevolglik: 1) om ons lewens te leef met die
wete dat God by ons is, en 2) om God se leiding in ons lewens te volg.
Luister: Josua 4: 1-24: J O S U A E N K L I P P E P A K
1

2

3

Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: “Neem nou die twaalf man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: Vat hier
uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag
4
5
oorbly.” Josua roep toe die twaalf man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle: “Gaan by die ark van die Here julle
6
God verby tot in die middel van die Jordaan en tel elkeen ‘n klip op die skouer, in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. Dit moet onder
7
julle as ‘n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’ moet julle vir hulle sê die Jordaan se water is voor die
verbondsark van die Here afgesny; toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny; daarom is hierdie klippe vir die Israeliete ‘n
8
blywende herinnering daaraan.” Die Israeliete het gemaak soos Josua gesê het. Hulle het die twaalf klippe in ooreenstemming met die getal stamme van
9
Israel gevat soos die Here vir Josua gesê het, dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en dit daar neergesit. Josua het ook
10
twaalf klippe binne-in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar. Die
priesters wat die verbondsark gedra het, het in die Jordaan bly staan tot alles afgehandel was wat die Here vir Josua opgedra het om vir die volk te sê in
11
ooreenstemming met alles wat Moses vir Josua beveel het. Die volk was haastig om deur te gaan. Toe die volk klaar deur is, het die ark van die Here
12
deurgegaan. Die priesters was voor die volk. Die stamme Ruben en Gad en die halwe Manassestam het, soos Moses hulle beveel het, in formasie voor die
13
Israeliete getrek. Omtrent veertig duisend gewapende manne het vir die oorlog die rivier deurgegaan voor die ark van die Here uit na die Jerigovlakte
14
toe. Die Here het daardie dag aan Josua hoë aansien gegee in die oë van die hele Israel. Hulle het sy lewe lank aan hom eerbied betoon soos aan
15
16
17
Moses. Die Here het vir Josua gesê: “Sê vir die priesters wat die ark met die getuienis dra, hulle moet uit die Jordaan kom.” Josua het toe die priesters
18
beveel om uit die Jordaan te kom, en toe die priesters wat die verbondsark van die Here dra, uit die Jordaan kom en hulle voetsole die grond aan die kant
19
raak, het die rivier se waters weer op hulle ou plek begin loop. Soos tevore het hy weer al sy oewers oorstroom. Die volk het op die tiende dag van die
20
eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Jerigo. Josua het die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het,
21
22
in Gilgal opgestel. en vir die Israeliete gesê: “As julle kinders eendag hulle pa’s vra: ‘Wat beteken daardie klippe?’ moet julle die kinders inlig en sê:
23
Israel het op droë grond deur hierdie Jordaanrivier gegaan. Die Here julle God het die Jordaan se water voor julle laat opdroog sodat julle kon deurgaan,
24
net soos Hy met die Rietsee gemaak het toe Hy dit voor ons laat opdroog het sodat ons kon deurgaan. Hy het dit gedoen sodat al die volke van die aarde
kan besef dat die mag van die Here groot is, en sodat julle die Here julle God altyd sal dien.

Dink:
Wat sê die teks vir jou oor God? Wat sê dit oor mense/jouself?
Hoekom dink jy wou God hê die Israeliete moet klippe uit die Jordaan optel en neersit waar hulle oornag?
Noem oomblikke uit jou verlede wat jy dink God sou wou hê jy moet merk?
As jou kinders eendag vir jou vra wat het jou belydenis van geloof vir jou beteken, wat sal jy antwoord?
Doen:
Tel ‘n klip op en sit dit iewers buite of selfs in jou huis/kamer waar jy dit gereeld kan sien. Onthou elke keer as jy daarby verby stap, dat
God by jou is net soos wat God saam met die Israeliete was. Jy kan elke keer ‘n klip bysit wanneer jy ‘n spesiale ervaring van God se
teenwoordigheid/sorg gehad het en dit wil onthou.
Bid:
Maak ‘n lys van ‘n paar oomblikke in jou lewe waar jy ‘n spesiale ervaring van God gehad het en gesels met die Here daaroor.
Tiener-fokus:
Teken ‘n tydlyn van die hoofstukke van jou lewe. Vul die hoogtepunte en laagtepunte in. Watter spesiale oomblikke wat jy wil onthou en
vier? Hoekom was hierdie oomblikke spesiaal in jou lewe? Hoe was God teenwoordig in al die verskillende hoofstukke?
Vra iemand in jou familie of iemand wat jy ken wat reeds belydenis van geloof afgelê het, om te vertel van hul ervaring en wat dit vir hulle
beteken het.
Familie-fokus:
Speel die toneel van die Israeliete wat deur die Jordaan gaan uit deur by/deur water te loop (‘n stroompie, dam of swembad) en dan ‘n
stapel klippe te pak. Vertel weer die verhaal van Josua 4 en gesels oor God se getrouheid.

Advertensies
Vir plasing van advertensies kontak asb vir Steve (072-137 4407 of 012-333 4273 of
kantoor@ngkpierneef.co.za).
Kostes vir advertensies is R10.00 per plasing.

2 Gesinne het hulp nodig agv die grendeltyd. Indien u met enige vd
volgende kan help kontak asb vir Rhona (082-497 3050):
 Yskas, mikrogolf, ¾ bed en tv.
Agapanthus Guest House:
Oop vir noodsaaklike dienste!

Cherise (081-098 4551) is dringend op soek na ‘n 1 of 2
slaapkamerwoonstel. Sy benodig dit vanaf 1 Augustus.

Saalhuur
Indien u of weet van iemand wat sou belangstel om die saal te huur, kontak gerus vir Steve (072-137 4407/012-333
4273 of kantoor@ngkpierneef.co.za). Die kostes beloop R700.00 vir lidmate en nie-lidmate R1,200.00 per dag.
EREDIENSTE:
Daar word weekliks eredienste op verskeie maniere en op verskeie platforms vrygestel. ‘n Kort videopreek, ‘n volledige klankbaan van die preek en
ook die pdf-weergawe van die preek.
Die Boodskapper en saam-sing liedjies word ook weekliks aangestuur.
Die volgende opsies is beskikbaar:




Facebook-blad – Pierneef Gemeente
Gemeente se webblad - http://ngkpierneef.co.za/
Gemeente Whatsapp – Kontak 076 841 1568 indien jy die erediens weekliks per Whatsapp wil ontvang

Eredienste by die Kerk het 21 Junie weer hervat. Hou asb dop vir verdere reëlings.
BELYDENISKLAS:
Weeklikse Bybelstudiestukkies word weekliks in die Boodskapper geplaas en dit word per Whatsapp op Dinsdae/Woensdae bespreek.
JEUG:
Alle Jeug (Gr 0-12) wat nog nie op ons Jeug Whatsappgroep is nie, kontak asb vir ons Jeugwerker (Sandra Berger: 061 930 6540). Daar word gereeld
uitdagings en interesante brokkies op die groep gedeel.
BYBELSTUDIE EN BYBELSKOOL:
Ons is besig met die Kleinprofeet: Sagaria. Om deel te neem aan die Bybelstudie/Bybelskool of die materiaal te ontvang, kontak gerus ds Grobler.
DANKOFFERS:
Tydens hierdie tyd van isolasie wil ons jou vriendelik versoek om steeds jou dankoffer getrou te gee.
Jy kan op die volgende manier bydra:
EFT (bankbesonderhede bo-aan bladsy, kalender of webwerf), of in ‘n koevert wat gedurende die week by die kantoor afgelaai word.

WhatsApp-groepe
Kom ons hou kontak met mekaar! Sluit gerus aan by een van die volgende groepe om in kontak te bly met almal & in die loep te bly met gemeente
aktiwiteite:
Pierneef Gemeente: Gemeentegroep waar preke gedeel word
Bybelstudie: Bybelstudie inligting en gesprekke
Bybelskool: Bybelskool inligting en gesprekke
Kleingroep: Kleingroep-Bybelstudie inligting vir 20s-40s
Vintage-Tusseninners: 40s+ kuiergroep
Belydenisklasgroep: Gr 10 &11 groep
Jeuggroep: Al die jeug in die gemeente is welkom om hiervan deel te wees. Inligting en gesprekke word gedeel
Vrouediens: Al die vrouens van die gemeente is welkom. Inligting en bemoediging onder mekaar
Motorwagte & Louis Botha kinderhuis groepe: Die groepe is onderskeidelik vir ons projekte, indien jy betrokke wil raak in die tyd, sluit gerus aan

Indien jy op een of meer van die groepe gevoeg wil word, stuur gerus jou naam en die groepnaam waarop jy wil wees aan 076 841 1568.

