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Kortpad   Belangrike Datums  
13 Oktober         Kerkraadsvergadering 

15 Oktober         Kom geniet Sop, Sjerrie en Swing saam met die ViA. 
17-21 Oktober  Reeks oor Lewenskwaliteit deur Dr Leon Steenkamp 
                       

Saam op pad vir Christus         

Ferdi en Ronel Gouws is voltydse werkers by ABC. Lees Ferdi se verslag en hoe jy ook 
hierby betrokke kan raak. 

Felicity Murray deel haar wonderlike ervaring tydens die onlangse ABC-uitreik met ons. 

Kleinskool 
Jesus is Lord Ministries se Leierskapkamp het alle verwagtinge oortref.  
Almal wat bygedra het tot Jo-Ann Sayster se studies word hartlik bedank. 
Die gebed-span het met ‘n nuwe projek by Kleinskool begin. Almal se bydraes en 
betrokkenheid sal waardeer word. 
 

Padkos  Christus roep ons tot voorbidding 

Matt 9 vers 37 en 38: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die 

Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. 

Die dissipels het nog nie heeltemal besef hoe groot die oes, hoe min die arbeiders, en hoe 
groot die krag van die gebed in die werwing van arbeiders was nie.  Die Here het hierdie 
woorde veral met die oog op die toekoms, die tydperk na sy hemelvaart, uitgespreek.  En 
Hy het bedoel dat dit vir alle tye moes geld.  Hy wou ons aan die verstand bring dat, waar 
daar ook al ’n behoefte mag bestaan aan arbeiders om die Woord te verkondig of om siele 
te red, gebed die beste, van God gewilde, allersekerste manier is om in daardie behoefte te 
voorsien. 
Waar die sending ter sprake is, word hierdie teks dikwels aangehaal.  Maar byna deurgaans 
nog versuim die mens om hom die volle vrymoedigheid toe te eien waarop die teks hom 
geregtig maak, versuim hy om hom, nie alleen wat getalle nie, maar ook wat geskiktheid 
betref, op sy Here in die hemel te beroep.  In die geval van die Chinese Binnelandse 
Sending het Hudson Taylor begin deur van die Here agtien manne te vra, twee vir elke 
provinsie wat elk miljoene inwoners het wat van die evangelie nog hoegenaamd niks 
geweet het nie.  Die Here het hulle voorsien.  Toe die aantal sendingarbeiders 200 was, 
was hulle steeds so diep bewus van die behoefte aan nog meer werkers, dat hulle op ’n 
konferensie in China besluit het om die Here te vra om binne een jaar nog 100 te stuur, 
asook meer as R10 000 om die koste te dek.  Voor die einde van daardie jaar het hulle 
honderd geskikte arbeiders gehad en 11 000 in plaas van 10000.  God het die gebed 
verhoor. 
 
Gebed  Here en Koning, leer ook elke  Kraggakamma lidmaat, om so innig en kinderlik 
met U om te gaan dat hulle die vrymoedigheid sal hê om hulle op U te verlaat.  Laat die 
gebed so ernstig en kragtig wees dat talle harte gewillig sal wees om betrokke te raak en 
instrumente in U hande sal wees. Amen. [Uit Bid vir Mekaar deur Andrew Murray. Ingestuur deur 
Lorraine Janse van Rensburg] 

 

Kubergroete tot volgende keer.       


