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Welkom by ons erediens



Kindertyd









Vaste vertroue in God maak nie saak wat nie

Gee Krag – Leer Geduld – Gee Moed



Romeine 5:5Wanneer ons al 
ons hoop op God stel, sal 

ons nooit teleurgesteld 
wees nie. Want Hy vul ons 

lewens elke dag met sy 
liefde. Dit doen Hy deur 
die Heilige Gees wat by 

ons bly.



Amos 9
11-15





PREKE/BOODSKAPPE

PRENTJIES

PLEKKE WAAR GOD REGEER



Ses omliggende nasies: misdaad teen mensdom

Israel (en Juda): teen God en naaste gesondig



“maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn!”

4:12



Boodskap van “inlyn kom” 
1) Ware aanbidding
2) Geregtigheid
3) Regverdigheid
4) Naaste liefde

Boodskap om “gaping” uit te wis

algemene



Ek sal die lot van my volk verander
11Daardie dag bou Ek

die vervalle hut van Dawid weer op; 

Ek stop sy barste toe

en bou sy murasies op,

Ek herbou hom soos hy in die ou tyd 

was,

GOD WAT GROOT EN VOL GLORIE/HEERLIKHEID IS



12sodat my volk 

die oorwinnaar sal wees

oor wat van Edom oor is,

oor al die nasies oor wie

my Naam uitgeroep is, sê die Here.

Hy sal dit doen.

‘N KONINKRYK WAT UITBREI



13Daar kom ’n tyd, sê die Here,

dat daar direk na die oes

geploeg sal word

en dat daar direk na die saaityd

gepars sal word.

Die berge sal van druiwesap drup,

al die heuwels sal deurnat wees.

‘N LAND VOL OORVLOED



14Ek sal die lot

van my volk Israel verander:

hulle sal die verlate stede

herbou en bewoon,

hulle sal wingerde plant

en die wyn daarvan drink,

hulle sal tuine aanlê

en die vrugte daarvan eet.

HERSTELDE MENSE



15Ek sal my volk weer

in hulle grond plant,

en hulle sal nie weer uitgeruk word

uit die grond

wat Ek hulle gegee het nie,

sê die Here jou God.

‘N PERMANENTE ERFPORSIE



Prosperity, peace, and permanence

9



van oordeel na verlossing



Prosperity, peace, and permanence

9

God se stem laat hoor



Prosperity, peace, and permanence

9

“Checklist” vir Koninkrykstem



Geloof vra hoopvolle aksie, aksie wat “miskien” kan

sê en nogtans handel.



Stones
We can choose,

to throw them,
to stumble on them,
to climb over them,
or to build with them. 

- William Arthur Ward



“maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn!”


