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Groet  :  Welkom aan u almal as gemeente van die Here, vandag so iets van die Gideons ook met u deel. 
 
Getuienis :  Ons het ander Bijlpark gewoon toe ek in 1973 by die Gideons aangesluit het. Sasolburg en 
omgewing het ons Bybels geplaas. ‘n Jong vroutjie skakel my ivm ‘n Bybel wat in die Hospitaal geplaas 
was, en na die dood vn haar baba met geboorte in die Gideon Hospitaal testament gelees het, en vrede vir 
haar binneste gekry het. 
 
Getuienis :  Vriend wat in Malmesbury gewoon het – Ps 23 :1 
 
Abel – internis Vredenburg wat baie siek is  
 
Sap vanoggend 16 mense   testamente gegee. 
 
Die Woord van die Here kom nie leeg terug nie Jesaja 55 :10-11 – God se belofte uit sy Woord, wat ons 
inspireer om aan te hou om die Woord van die Here die Goeie Nuus wêreldwyd te plaas. 
Ons het drie van die vyf gevangenisse en 14/16 skole besoek 2014. 
Hoërskool Swartland en Illingu Lethu is die laaste twee wat ons gaan besoek. Indien hier ‘n vader van ‘n 

graad 8 is wat graag wil saamgaan as ons HS besoek kan u my kontak en  
saamgaan en aan u eie kind ‘n nuwe Testament te gee. Ons plaas jaarliks bykans 3500 testamente soos 
hierdie (wys testament) in die Swartland. 
 
 
Video Getuienis van NG leraar van Stilbaai  - ds Francois Taljaard  
 
Bid vir die wat testamente ontvang het, dank die Here dat ons nog oop deure na skole en ander inrigtings 
het. 
Bid vir die vroue van die Gideons, die  Hulpgroep wat die vroue in Hospitale besoek, klinieke, drs 
spreekkamers,  
Sluit  aan by die Gideons – sake en of profesionele  manne 
Iemand wat n bydrae wil maak, 100% vir die verspreiding van God se Woord 
 
Geloofsbelydenis na die boodskap: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Seëngroet : 2 Petrus 1:2 “ Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle  
                                                  kennis van God en van Jesus ons Here” 
 
Lofsang : Psalm 33 : 1 , 4, 7 
 
Johannes 1 :17 “God het die wet deur Moses gegee:die genade en die waarheid het met       
                               Christus gekom” 
Markus 12 : 30 “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en           
                               met jou hele verstand en met al jou krag”  let wel ons bestaan uit vier  
                               verskillende dele – en moet God met ons hele wese liefhê.  
                       : 31 Die tweede is : “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” 
In Galasiërs 5:4 “Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te   
                               onderhou,julle het julle band met Christus verbreek ,julle het die genade  
                              van God verbeur”. 
 



Lees ook verse 5 en 6  “wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en  
                            verwagting, dat ons deur te glo vrygesreek sal word.  
                             : 6 in Chrisrus is dit nie van belang of jy besny is of nie, Al wat van belang is,  
                              is geloof wat deur doie liefde tot dade oorgaan.” 
Christus het die wet vervul, 
 
 Romeine  8:4 :”sodat die reg van die wet vervul kan word in       
                               ons wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees” 
Romeine 13:8     “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want  
                                hy wat ‘n ander liefhet het die wet vervul” 
lied :     239: 1,2 4  
 
Skrif : Handelinge 10:30 -38  
  
:34   God maak nie onderskeid tussen mense of volke nie  
:35 Maar dat God uit enige volk die aanneem  wat God vereer en doen wat reg is. 
:36  God het aan Israel sy Woord gestuur, die evangelie van vrede wat Jesus gebring het. 
Hierdie Jesus is Here van almal 
: 37 Dit het in Galilea begin met die doop van Johannes 
 :38  Jesus van Nasaret – dat God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag toegerus het 
Hy het die land deurgegaan en goed gedoen het en almal genees het wat onder die mag van die duiwel  
was, want God was by Hom 
 
In die evangelie volgens Johannes hoofstuk 11 – die gebeure rondom die siekte en dood van Lasarus, en 
die opwekking van Lasarus, het baie in Jesus geglo, maar ander het nie geglo in Jesus nie en het die 
gebeure aan die Fariseers oorgedra. Kom ons kyk vir ‘n oomblik wat hulle reaksie was, 
: 45 Baie van die Jode wat na Maria toe  gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in Hom 
gekom. 
:46 Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. 
:47  Die priesterhoofde en dioe Fariseërs het toe doie Joodse raad b 
Hulle was bang hulle land word van hulle af weggeneem. Wie het die land Kanaan aan hulle gegee? Op 
wie vertrou hulle nou? 
 
In Handelinge hoofstuk 10 lees ons van  Kornelius ‘n kaptein in die Italiaanse regiment,  was godvresend, 
hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help, en het gereeld tot 
God gebid. wat nie hulle grond wil afneem nie, maar vir die armes van die Joodse volk help. Hy en sy hele 
huisgesin was godvresend. 
 
Wanneer ons ons geloof in Jesus plaas, wyk die vrese wat ons as ongelowiges beleef het, dink aan die 
getuienis van die ds Francois wat bang was om dood te gaan, totdat hy die Here Jesus persoonlik ontmoet 
het. Ook sy vrees om met mense te praat is weg, en hy begin en sluit sy getuienis met gebed, daar is niks 
van sy vrees oor nie. 
 
Cornelius was nie in sy eie land nie, maar hy het soos die leerowerste van Matheus 8 geglo l dat Jesus kan, 
hy is die Een wat kan help. Selfs Jesus was verbaas oor die leerowerste se groot geloof. 
 
Hierdie twee Romeine was geen bedreiging vir Israel  nie, hulle was eerder ‘n seën.   Hulle het die goeie 
nuus van Jesus gehoor en aangeneem, en die Here het in albei se lewens in die behoeftes van hulle hart 
voorsien, en in hulle gewerk om oor te gaan in goeie dade.  
  
Cornelius het gevas en gebid, hy wat uit ‘n ander land kom, kom bid tot die Here van Israel. En omdat hy 
waarlik die aangesig van die Here gesoek het het die Here hom ontmoet deur die engel wat aan hom 
verskyn het.  
 



Wanneer Petrus by Cornelius se huis aankom, vra hy waarom is hulle hier?, dan antwoord Cornelius 
hulle wil hoor wat hy Petrus op die hart het. Dit was om van Jesus te getuig. 
As Petrus met hulle begin praat kom die Heilige Gees ook oor die buitelanders. Petrus hulle was verbaas, 
hulle het nie verwag dat God die nie-Israel ook gaan vul met Sy Gees nie. 
Maar die Here seën die wat Hom in waarheid soek. 
 
Hoe reageer ons op Jesus se werke wat Hy gedoen het,  glo ons dit en neem ons dit aan vir onsself?  Ons 
moet ‘n datum hê, ons word nie as Christene gebore nie.  
 
Verlede week het ons met die doop opnuut gehoor dat ons in sonde ontvang en gebore word. Ons moet 
weergebore word. Deur die Gees. Die eerste geboorte is uit water (let wel dit is nie die doop waar hier na 
verwys word nie) ,  alle mense kom die wêreld in deur gebore te word in water. Nou moet ons deur die 
Gees gebore word.  Deur geloof,  
 
Vra: “Here Kom in my lewe, kom heers in my lewe”, wat is daar in u lewe wat u bang is u gaan verloor as 
u oorgee aan die Lewende God? 
 
Die Ds het ‘n stem gehoor,  Cornelius het ‘n engel gesien, ek nie een van die twee nie, maar ek het het op 2 
Februarie 1975 in die NG Kerk Vaalrivier ‘n ontmoeting met die Here Jesus gehad, en dit het my lewe 
verander.  Soos 2 Korintiërs 5:17-18  – nuwe skepping! Die oue is verby, die nuwe het gekom! 
Hierdie Jesus is Here van almal – daar is nie ‘n ander Redder nie, daar is nie ‘n ander hemel nie, daar is 
nie ‘n ander manier om by God uit te kom as deur Jesus nie. Joh 14 :6  “Ek is die weg en die waarheid en 
die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” 
 
Die Here was gevul met die Heilige Gees, die Gees het Jesus in staat gestel om ander onder die mag van 
die bose te verlos. 
 
In ons land 11 nasionale tale, verskillende mense en volke, maar die een wat die Here soek sal geeer 
word, baie ander nasies stroom na ons land, maar ons moet nie beangs word nie , soos die Jode van 
Johannes 11 nie, ons moet die Goeie Nuus deel met hulle.  Die Here soek uit alle volke en tale die wat 
Hom sal eer.  
Openbaring 12:11 - oorwin deur die bloed van die Lam en die woord van hulle getuienis. 
 
Amen 
 
 
Geloofsbelydenis – oop oë,  onthou dit is ‘n verklaring en nie ‘n gebed nie. 
 
Gebed. 
 
 
Slotlied : Lied 486 al die verse 1 tot 4 
 
Efesiërs 2;12 sê : sonder Jesus sonder hoop in hiedie wêreld 
 
Seën uitspreek: 
 
 
Sing van nuwe Amen lied 
 
Aankondiginge 
 
Kollekte by die deure. 


