
Bemoediging

Vennootskap tydens “Lock Down”.
 
In die besigheidswêreld word die geskiedenis van instansies waarmee besigheid gedoen word, vooraf
goed nagevors. Is hulle standvastig? Is hulle betroubaar? Kan so ‘n vennootskap werk? Ook as dinge
moeilik gaan?
 
In Spreuke 12:25 staan die woorde: “Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer.” Is jy dalk
teneergedruk? Loop dinge verkeerd? Het die inperkingsbevel jou onkant gevang? Ek wil jou vra, wie is jou
belangrikste vennoot in ŉ tyd van onsekerheid? In ‘n tyd soos dié wanneer jou gedagtes jou wil
oorweldig? Is dit Jesus?
 
Hier is Jesus se advies: Matteus 6:25-26   “Maar ek sê vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe,
oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie
belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en
hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as
hulle nie?”
 
1 Petrus 5:7 bevestig dit: “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.”
 
Hoe doen jy dit prakties? Hoe werp jy jou bekommernisse op jou beste
vennoot?
 
Die antwoord lê in jou binnekamer waar jy in gesprek kan tree met God. Die Een vennoot wat nie in
“Lock Down” is nie!
 
Filippense 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met
danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte
en julle sinne bewaar in Christus Jesus. 
 
Kobus en Danielle Petzer



 
GK Linden se skakel vir preke, Arkies Poppekas en Jesus Devotions.
 
GK Linden 
https://www.linden.org.za/
 
https://www.youtube.com/channel/UCCCxKKL8h1h7USe4qqNZJwg/videos 
 
 
 
 
WhattsApp Nommer - 071 641 1729
Indien jy (of iemand anders) GKL se kommunikasies per WhatsApp wil
ontvang:
1. laai GKL Kommunikasie se nommer 071 641 1729 op jou (of die ander
persoon) se foon; en
2. stuur dan jou (of die ander persoon se) Naam en Van per WhatsApp na
daardie nommer.

 
  

Liewe gemeente, in die grendel toestand,
veral noudat dit verleng is, is daar baie van

ons wat spanning, angs en alleenheid ervaar.
As jy iemand nodig het om meet gesels, of as
jy saam met iemand wil bid - jou boeties en
sussies in die gemeente staan gereed om te

help. Stuur gerus jou versoek vir hulp of
gebed na die gemeente se WhatsApp lyn by

071 641 1729 en iemand sal jou kontak.

GKL Omgee


