AANBIDDINGS-BEDIENING
Die belangrikheid van aanbidding voor Erediens:
Efes 3:20-21 “Aan Hom wat deur Sy Krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid en dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk,
deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in
alle ewigheid.”
In gehoorsaamheid kom gemeentelede saam om te bid vir die kragtige werking
van die Heilige Gees oor alles wat gebeur voor en tydens die Erediens. Soos
Paulus in Efes 6: 8 skryf: “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.” Lees ook: 19. “Die werk in die gemeente kan nie doeltreffend wees sonder die gebede van die gemeente nie.” God is meer as
gewillig om na ons gebede te luister as wat ons gewillig is om te bid!
Daar is twee gebedsgeleenthede voor Eredienste, albei in die Gebedskamer:
Oggend vanaf 8:00 – Kom en deel in die teenwoordigheid van die Heilige
Gees
Sondagaande is daar ‘n gemeente gebedskring 17:00-18:00. Almal is welkom.
Tydens die aand byeenkoms word daar gebid vir siekes en enige ander gebedsversoeke wat ontvang is asook vir ons Jeug en die aanddiens of soos die
Heilige Gees ons lei.
Gebedsversoeke kan per sms aangestuur word aan: 079 680 9255 of 082 569
6590
Tydens aanbiddingstyd gee elke persoon hom of haarself oor aan die werking
van die Heilige Gees. Aanbidding gaan oor die Here en Hom alleen.

JAARTEMA:

IN AANBIDDING VOOR GOD

April 2015

Ons sien Jesus
Maar ons sien Jesus, met eer en heerlik-heid
gekroon op grond van sy lyding en dood…
(Heb 2:9)
Dit was presies op die regte tyd toe ek juis daardie dag
vir die hoeveelste keer weer moes aanhoor by persone
hoe sleg dit regtig in die land gaan en wie almal beoog
om uit die land te verhuis, dat iemand vir my ‘n eposboodskap van prof Stephan Joubert stuur. Was dit nie ‘n vars briesie nie!
Hy vertel. Toe nog iemand iewers na kerk vir my vertel hoe sleg dit gaan in die
land, en dat alles brand, toe doen ek dit weer. Ek nooi hom om langs my te kom
staan en op te kyk. Half onwillig doen hy dit. “Wat sien oom?”, vra ek. “Net mooi
niks”, sê hy. “Kan ek gou vir oom vertel wat ek sien?”, sê-vra ek.
Terwyl hy nog wonder, sê ek: “Ek sien die hemele oop. Saam met Stefanus in
Handelinge 7 sien ek met my geloofsoog die Seun van die mens aan die regterhand van God. En saam met Johannes in Openbaring 5 hoor ek hoe biljoene
der biljoene daar uitroep: ‘Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof, die eer, die heerlikheid…”
Terwyl die oom soek vir woorde, sê ek vir hom: “Kyk af, asseblief. Ons voete is
geplant op die Rots, Jesus Christus. Hy versper die roete na die ewige dood.
Selfs al wankel ons, Hy wankel nooit.”

Alet Briers

Ietwat oorbluf frons die oom, maar ek gaan voort: “Kyk gou agter oom. Daar
sien ek die kruis van Christus. Daar is al ons oortredings vasgekap soos wat
Kolossense 2:14 leer. Die lig van die kruis het elke kronkelpaadjie wat ons
geloop het uitgevee omdat ons in Christus as Here glo. Sy lig is die lig vir ons
pad.

BOOMSLOPINGS & SNOEI
GRATIS KWOTASIE

“O ja, kyk gou vorentoe,” sê ek terwyl ek omdraai en vorentoe wys. “Hier reg
voor ons staan Christus met 'n oorwinningskroon in Sy hand. Hy wink ons nader. Hy het vir ons ewige plek daar by Hom.”

VERSEKERING
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Ons Visie:

Deur Christus-liefde gee ons vir almal om

Toe kyk ek na die oom en vra hom padlangs of sy oog nie dalk op al die verkeerde dinge gerig is nie. Nee, ons moenie maak asof alles reg is en in ontkenning leef nie, maar ons moet ook nie blind wees vir die splinternuwe wêreld van
Christus nie. Saam met Paulus in 2 Korintiërs 4:16-18 moet ons leer uitroep:
“my oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die Onsigbare.” So nie,
sien ek net moeilikheid; dan verdrink my geloof (Aldus Stephan Joubert).
Ek wonder…. of dit in hierdie jaar waar ons jaartema: in aanbidding voor God is,
nie ‘n reuse verskil in ons siening en belewing van alles sal maak, as ons biddend oefen om ons oë meer op Jesus te hou nie? Miskien sal ons in plaas van
oor alles kla wat verkeerd is, eerder vra: Jesus, hoe wil U deur my ‘n positiewe
verskil maak?

Ds Leon van Heerden

- - - - DATUMS VAN BELANG - - - ♦
♦
♦
♦
♦

3 April: Nagmaal @ 8:00 (Goeie Vrydag)
5 April: Opstandingsdiens @ 9:00
6 April: Gesinsdag
13 April: Skole open
26 April: Visiediens @ 9:00 &
Youthbash @ 18:00

EK WONDER MAAR NET……
Terwyl ek besig is om Rietfluite af te lewer wonder ek
net………
Dis Vrydag en duidelik was die REKORD op Donderdag afgelewer. Die posbusse peul in 80% van die huise nog uit. Die
bewoners maak dus nie die posbus leeg nie of adverteer dat
hulle nie tuis is nie.
Die REKORD is dik en gevul met min plaaslike nuus en BAIE advertensies. As
gevolg hievan sukkel n mens om n gaatjie te kry om die RIETFLUIT in te stop.
Die Rietfluit is dun, min advertensies en BAIE geestlike nuus.
Nou wonder ek… Wanneer word die posbusse leeg gemaak? Hoeveel mense
lees die REKORD en hoeveel die RIETFLUIT? Hoeveel tyd word gespandeer
aan die lees van beide? Is hulle dalk mekaar se kompetisie? Beide word gratis
verkry, en is dus dalk NIE WELKOM nie en word direk weggegooi. Beide
word versprei met ‘n doel…. word dit bereik?
Ek wonder maar net……..
Die Rietfluitbode
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OMGEE-BEDIENING

FAMILIE-BEDIENING

CARPE DIEM OMGEE-GROEP

JEUG
Die jaar het reeds met ’n groot “bang” afgeskop en ons is dankbaar hoe die
Here ons die afglope drie maande geseën het, met wonderlike dinge wat gebeur
by die Jeug en ook wat nog voorlê.
Ons is pas klaar met ’n reeks oor gebed en dit was baie sinvol gewees. Die
reeks het ons geleer hoe ’n eenvoudige gebed jou verhouding met God kan verander. Ons het vir mekaar gesê dat gebed uitters belangrik is in vandag se
saamelewing en tog is dit soms iets wat ons afskeep, of dat ons net bid as die
nood druk. Baie keer maak ons gebed en geloof hierdie komplekse saak en dit
maak dit onnodig moeilik. Jesus het ons kom leer dat as dit by gebed kom, wil
God nie “fancy” gebede hoor nie, God wil eerder jou hart hoor, want dit is vir
Hom belangrik.
As jy die reeks mis geloop het, wil ons jou nou al uitnooi na ons volgende reeks
wat voorlê in April en Mei, so teken nou al die datum aan. Ons volgende reeks is
“Christen Ateϊs”, hoop ons sien jou daar.
Iets waaroor ons nog baie opgewonde is, is dat die Jeug op 31 Mei 2015 om
18:00 ’n Ouer – Tiener aand gaan hou waar Ds Margie van der Westhuizen
met ons kom praat. Daar sal later meer inligting bekend gemaak word rondom
die tema ens.

Ons groep het ontstaan tydens die gemeente se eerste 40 dae
reeks, daar was al 'n naam verandering, lede het gekom en gegaan (London toe, opgeroep na 'n ander gemeente, Wes-Kaap
toe), troues en klein mensies wat by gekom het, wat verseker die
weeklikse verrig-nge baie interresant maak. Ons bestaan uit 6 gesinne, ‘n totaal van 18
lede wat wissel in ouderdom van 2 tot 48 jaar. Soos die naam Carpe Diem sê, probeer
ons ‘n “gryp die dag” houding handhaaf, om posi-ef te bly en ons nie te laat terughou
deur alledaagse wêreldse struikelblokke nie.
Ons is almal jong werkendes, meeste getroud, en sommiges het al vermenigvuldig. Ons
almal kan mekaar ondersteun deur hierdie 'mid-lewe' waardeur ons worstel, elkeen
met sy eie vreugdes, teleurstellings, hoogtepunte, laagtepunte en malligheid!
Vir ons lê die grootste waarde van ons omgee groep in omgee vir mekaar. Hegte bande
lei tot groter belangstelling en betrokkenheid bymekaar en dit kweek ‘n gesindheid van
ware omgee, om Christus-liefde uit te leef. Die liefde en ondersteuning wat elkeen in
die omgee groep ervaar voed en versterk hom/haar om Christenskap uit te leef en
Christus se liefde in die wêreld uit te straal.
‘n Omgee groep is waarlik ‘n bron van vreugde, die vreugde om liefde te ontvang en te
gee. Om deel te wees van 'n omgeegroep is baie spesiaal, wat ‘n mens laat voel dit is
wat Jesus vir ons wil hê.

Groete die Jeug
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LIDMAAT-BEDIENING

DIENSGETUIENIS-BEDIENING

WEES ‘n GETUIENIS

1 Petrus 2:22-23

Een van die talle fokus areas van die Lidmaatbediening is om nuwe lidmate in die gemeente te verwelkom en suksesvol in te skakel by die gemeente. Hierdie artikel is eerstens om dankie te sê aan al die nuwe lidmate van Rietfontein-Suid vir die besondere getuienisse wat julle lewer
en tweedens om al die bestaande lidmate te herinner/bemoedig: ons is
deel van ‘n fantastiese gemeenskap van gelowiges!
Dit is ‘n absolute wonderlike belewenis om die Nuwe Lidmate Oriënteringsgeleenthede by te woon. Ons raak so maklik gekondisioneer aan dit
wat ons in die gemeente beleef dat dit soms nodig is om by nuwe lidmate
of buitestaanders te hoor hoe bevoorreg ons as gemeente is.

As Christene word daar van julle verwag om soos Jesus te leef. Hy het
vir julle ‘n voorbeeld gestel hoe julle moet leef. Leef soos Hy geleef het.
Onthou dan, Hy het vir julle gely en nooit iets gedoen waarvan God nie
gehou het nie. Hy het mense wat lelike dinge vir Hom gesê het, nie terugbeledig nie. Toe hulle Hom seergemaak het, het Hy nie gesê dat Hy
hulle gaan terugkry nie. Hy was tevrede om alles in God se hande te
los. God sal daarvoor sorg dat wat moet gebeur, sal gebeur.

By elke Oriënteringsgeleentheid deel nuwe lidmate spontaan met die
groep die warmte, omgee en liefde wat hulle ervaar het met hulle eeste
kontak met die gemeente. Dit is die Jesus-warmte, Jesus-omgee en Jesus-liefde wat Christus deur ons gemeente, uitstraal na buite en wat
mense aantrek om deel van die gemeente te word. Sommige van julle
sal hierdie kort, maar treffende getuienisse in herinnering roep:
“Sommer die eerste keer wat ons hier besoek het, het ons geweet dat
hierdie gemeente ons Geestelike tuiste is.”
“Die warmte en liefde wat ons hier ervaar het, het ons net laat besef:
Ek wil deel wees van hierdie gemeente.”
“Ons het al talle gemeentes in die omgewing en elders besoek. Die
warmte en liefde wat ons hier ervaar het, het ons laat besluit dat ons
deel van die gemeente wil wees.”
“Ons was uit die gemeente vir ‘n tydperk, maar het terug verlang.
Daarom is ons hier en wil ons ons gawes hier benut.”
“Die belewenis van die eredienste en die sang getuig van ware
aanbidding en lofprysing. Julle is so vriendelik en oop en gesels en
groet mekaar spontaan. Ek wil dit graag elke keer beleef en daarom
wil ek graag deel van die gemeente wees.”

Baie myle lê tussen doen en sê. Mense is meer bewus van wie jy is as
wat jy sê. Iemand het per geleentheid gesê “dit verg dapperheid om in
vandag se wêreld ‘n uitgesproke lewe vir Jesus te lei”.
Baie mense word vandag vervolg omdat hulle in Jesus glo. Hoe kan u
hierdie mense help en bystaan?
‘n Sendingorganisasie (YWAM) het eenkeer die stelling gemaak
“You are either a missionary or a mission field”.

Dankie aan al ons nuwe lidmate dat julle hierdie warmte, omgee en liefde
aan die brand hou! Kom ons as gemeente gebruik hierdie getuienisse
om die vlam van omgee-liefde brandend te hou!
Gert Kok
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