
 

Ons bid elke aand saam vanaf 18:30 tot 

19:00 om sodoende ook ons eenheid as 

gemeente in gebed te beleef.  Wees asb deel 

hiervan.  

Gebed 

Here, U beloof dat as ons, u eiendom, oor wie u 

Naam uitgeroep is, berou toon en bid en vra na 

u wil en terug draai van ons bose wee af, sal U 

luister en ons sonde vergewe en ons land 

herstel. (2 Kor 7:14) 

Daarom kom ons na U met berou. Ons soek u 

wil, Here. Ons wil ophou met ons 

verkeerde optrede.  

Dankie dat U self deur u Heilige Gees 

hierdie terug draai bewerk. Ons bid dit 

vir ons gemeente, die Kerk oor die 

wêreld heen en al u verlore seuns en dogters 

wat nie by U is nie, hulle wat vervreemd geraak 

het van U. 

Amen. 
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Die gebed van ‘n gelowige het ‘n 
kragtige uitwerking 

Jak 5:16 

Opgerig 

Gebedsfokus vir die week! 

Ons wil graag vir jou bid. 

Ons het ‘n spesiale eposadres vir enige 

gebedsversoeke.  Hierdie versoeke word 

vertroulik hanteer en wees verseker dat 

ons vir elke gebed intree. 

gebed@lynnwoodrif.co.za 

Of sms jou gebedsversoek na 

Henry Green 084 511 0851  

Bankbesonderhede Lynnwoodrif         

Dankoffers                                                                                                                                                                                                 

ABSA                                                                                                                                                              

NG GEMEENTE LYNNWOODRIF 

Tjek rekeningnommer: 1630 580 079                               

Takkode: 632 005      

Ons gemeente het die voorreg om deel te 

wees van ‘n landwye gebedsinisiatief (Return 

South Africa) waaraan talle kerke deelneem. 

Daar sal geen ander agenda wees as net om 

gehoor te gee aan die oproep tot bekering in   

2 Kron. 7:14 

Daar is eers ‘n 10 dae gebedsfokus (18 tot 28 

September) en dan ook ’n gefokusde 

gebedstyd van ‘n uur en ‘n half Saterdag 27 

September. U sal weekliks inligting en 

gebedsriglyne ontvang. 

Gebedsriglyne vir die week:  

Ons lees en bid die teksgedeeltes. 

Ons bid vir ‘n diepe sondebesef en berou oor 

ons verkeerde optredes, ‘n wegdraai van ons 

sondes en ‘n terugdraai na ons Vader wat wag 

op ons terugkeer. 

Die genesing van ons land 

Hoop: Hosea 2:14  

Genesing: Maleagi 4:2  

Herstel: Esegiel 36:25-28   

Oorgegee 

Sondag  6 September 2020 

Oorwin die reuse in jou  lewe deur gebed 

Alhoewel die kerkkantoor operasioneel is, is 

daar nog steeds vir September geen 

eredienste of bedieningsaksies by die 

kerkgebou nie. 

Lente is hier. 

Lente is ‘n gedig wat die natuur self skryf. 

Lente berei ons voor vir die sange van somer. 

Lente maak die natuur saggies wakker – rustyd is verby. 

Lente is pienk en groen, geel, oranje, pers en elke skakering van vrolikheid. 

Lente nooi ons na buite.  

Lente is die vreugdevolle geskenk na ‘n geduldige wag deur droeër, valer tye. 

Lente bring lewe na die tuine van ons huisies en ‘n vervarsing na die tuine van 

ons hartjies. 

Vier lente. Leef lente. Asem lente. Dans saam met Lente. 

Maak seker dat u dit nie 

misloop nie! 

6 September | 09:00 | Aanlyndiens  
Dr. Jorrie Potgieter 
 

Kry die skakel na die erediens op: 
* ons gemeente se webblad by 
www.lynnwoodrif.co.za  
* of op ons gemeente se Youtube kanaal 
“Kom na My toe Lynnwoodrif”. 



Nadat Covid 19 by my gediagnoseer is, binne 

twee weke na my heupvervanging, is ek weer 

opgeneem in die hospitaal in ‘n algemene 

saal.  Na vier dae is ek oorgeplaas na ICU vir 

spesiale suurstofbehandeling.  Hier was ek vir 

‘n totaal van agt dae.   

Kort na my oorplasing, terwyl ek een aand 

baie sukkel om asem te haal, het ek besluit 

om net te bid.  Ek het deur die nag tot amper 

4uur die oggend gebid – die tyd wat hul my 

bloeddruk gewoonlik kom neem het.  My 

nagsuster het gereeld deur die nag by my 

kom hoor ‘Oupa is jy OK?’.  Sy het my seker 

aanmekaar hoor mompel.  

Die teksgedeelte in Exodus 14:14 het by my 

opgekom wat sê ‘Die HERE sal vir julle stry, en 

julle moet stil wees’.  Ek het besluit om stil te 

word en het die geveg aan die Here 

oorgegee.   

Die volgende aand het ek weer gesukkel om 

suurstof te kry en ek het aanhou prewel ‘dit is 

U geveg Here, dit is U geveg Here’.  Daar het 

egter niks noemenswaardig gebeur dat ek 

kon voel die verlossing is nou naby nie.  My 

normale asemhalingsoefeninge het my weer 

gehelp om terug te keer na normaal.  

‘n Volgende aand het ek weer ‘n suurstof   

benoudheid ervaar en het uitgeroep na die 

Here om my aan te raak en te genees.  Ek het 

gevoel hoe ek al benouder raak.  Dit is ‘n 

vreeslike gevoel om te voel jy versmoor.  Ek 

het later net oorgegee en gesê ‘Kom Here 

Jesus, kom vat my maar weg’.   

Ek gevoel hoe my suurstof inname geleidelik 

begin optel en na normaal terugkeer.  Na dié 

episode het ek gelê en wonder -  as God se 

liefde dan vir my so groot is as wat die Woord 

‘n Getuienis van ‘n Covid 19 pasient 

sê, hoekom roep ek om hulp en word nie 

aangeraak en genees nie?   

Die volgende teks het by opgekom - ‘Maar 

Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, 

ter wille van ons ongeregtighede is Hy ver-

brysel; die straf wat vir ons die vrede aan-

bring, was op Hom, en deur sy wonde het 

daar vir ons genesing gekom’. (Jes 57:5).  Die 

gedagte het in my kop bly maal - Waar is my 

genesing dan? Ek glo dit wat daar staan! 

God sê ook dat Sy liefde groter is as my lewe.   

Die wete het by my opgekom dat ek anders 

moet dink en ophou om te dink dat die Here 

my gaan aanraak en genees. Ek weet die 

Here kan my volkome genees, maar ek het 

besef dit gaan nie nou gebeur nie.  As ek dink 

vir hoeveel mense ons al gebid het en die 

Here het nie sommer enigeen volkome 

gesond gemaak nie..... Ek weet die Here kan, 

want daar is tog al gevalle van volkome 

genesing gewees.  

Op daardie stadium het dit gevoel of die 

Here my vra of ek nou ‘klippe kou’.   Dit is toe 

dat ek ‘n preek onthou wat ek ‘n week of 

twee tevore geluister het met die titel 

“Wanneer ons klippe kou”.   Die teks oor wat  

die Here vir Paulus gesê het, het by my op-

gekom - ‘My genade is vir jou genoeg, want 

my krag word in swakheid volbring. Baie  

liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat 

die krag van Christus in my kan woon’.          

(2 Korinthiërs 12 : 9–10).  

En dit is hier waar ek die geestelike verdieping 

ontvang het. ‘Ag dit louter vreugde, my 

broeders, wanneer julle in allerhande ver-

soekinge val’, (Jakobus 1:2). Aaa ....... ek het 

loutere vreugde ontvang. Wat ‘n voorreg.  

Passievol 
Barmhartigheidstoor 

Ons Barmhartigheidspan is steeds   

aktief  besig om individue, gesinne, sendelinge, 

ouetehuise en kinderhuise te ondersteun met kos 

en klere, soos die behoefte ontstaan. 

Skenkings vir klere en kos kan steeds na die 

kerkkantoor gebring word vanwaar dit dan ver-

sprei word na die verskillende plekke. 

Spesifieke behoeftes tans sluit in: 

no 2 of 3 skoen/tekkie vir ’n dogter wat tans kaal-

voet moet skooltoe gaan 

no 5 skoene vir ’n vrou asook no 7 skoene vir 

haar seun.  Klere behoefte, grootte 28 of 30. 

‘Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, 

en wie se vertroue die HERE is’ (Jer 17:7). 

Wow, ek is daarby nog geseënd ook.  En hier 

lê die antwoord “Vertrou volkome op die 

Here”.  Hier het ek hardop gesê ‘Here, ek 

plaas al my vertroue in U’.  

‘n Nuwe evangelie het vir my hier oopge-

gaan. Ek het soveel vrede in my gemoed 

gehad, die vrede van God wat alle verstand 

te bowe gaan. Later het ek Spreuke 3:5-7   

onthou wat sê: ‘Ken Hom in al jou weë, dan 

sal Hý jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in 

jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van 

die kwaad, dit sal genesing wees vir jou lig-

gaam en verkwikking vir jou gebeente’ en 

ook  ‘maar die wat op die HERE wag, kry 

nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die 

arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, 

hulle wandel en word nie mat nie’ (Jes. 40:31).   

Daardie nag het ek regdeur geslaap, sonder 

enige steurnisse. Van toe af het my 

suurstoftelllings ook verbeter. 

Wow - Ons God is groot en goed! Sy beloftes 

staan vas.  So as dit voel of jy ‘klippe kou’ 

maak nie staat op jou eie insig nie, maar dink 

aan die getuienis, hoe die Here jou gaan 

deurdra.  VERTROU TE ALLE TYE TEN VOLLE OP 

DIE HERE.  

Die oggend toe ek wakker word het ek 

hierdie gebed gebid.  

Here ek dank U dat my sonde vergewe is.   

Ek dank U dat ek die Ewige Lewe ontvang 

het.  Ek dank U dat ek geklee is met U          

geregtigheid deur U seun Jesus Christus se 

kruisdood en daarom staan ek nou voor U  

genadetroon om te kan sê ‘ABBA VADER’, my 

Hemelse Vader.  

U is my hemelse Vader wat die skepper is van 

die hemel en die aarde. U hou die heelal in 

die holte van U hand.    

U is die Almagtige, Alomteenwoordige God 

wat regeer.  Niemand is groter as U nie. 

Dankie dat ek deel kan wees van die          

liggaam van Christus’  

Daarom plaas ek my vertroue in U.   

U weet die 

beste en U 

voorsien die 

beste.  

AMEN   

HALLELUJA.  

 

Getuienis van 

Blackie Swart—

bestuurder van  

Arbeidsentrum. 


