
Virtuele platvorms vir Woordverkondiging en
gemeente inligtingAlgemene inligitng

Kerkkantoor Tel 021-5581910 Epos:
ngkbothasig@telkomsa.net

Inbetalings/Dankoffers/Bydraes: Bank
Absa Goodwood - Tjek rek 620 580 325 

Siekebesoek en begrafnisse:  Kontak Ds
Gustav Meyer 084 511 6966 

Lief & Leed

Ons innige meegevoel aan die famielies
wat 'n geliefde aan die dood afgestaan

het.

www.ngkbothasig.co.za

Facebook blad en Facebook groep  :
Liefde in Aksie

You Tube: Liefde in Aksie-Bothasig 

WhatsApp: Bothasig Gemeente Info 

Kontak die volgende persone wie u op die groep
sal plaas. Louise 071 409 9867, Ansie 083 415

6946 of Ds Gustav 084 511 6966. 

Joan  Small

Mike Lombard

Stuur spesiale gebedsversoeke aan
Gustav 084 511 6966 of Siebie 082 966
7222 vir plasing en voorbidding deur

Gebedsgroep (W/App of SMS).  

Connect service 
Elke Sondag aand via Zoom  Ons bid vir vinnige herstel vir :

Tannie Wheeler 

Magda Joubert 



Connect Service / Ken mekaar diens Erediens 

Virtuele  , opname van verkorte Erediens   -
 elke Sondag oggend om 9:00

Meeting ID: 748 0319 6308
Password: 6Y9E1K   

Virtuele  , interaktiewe  diens  via Zoom 
 - elke Sondag

Vir direkte link , kontan Anton  op 081 740 2851 

Met Liedere asook
jeugboodskap

Whats App groepe , Facebook blad en groep ,  Youtube
en webwerk



So baie van ons mense ervaar in hierdie tyd van inperking, ontwrigting, onsekerhede, siekte, ens en het God se seën
dringend nodig. Ons kan nie veel doen om mense se omstandighede en situasies te verlig nie maar wat ons wel kan
doen is om God se seëninge uit te spreek vir iemand of oor omstandighede. Ons teksvers in Kronieke bevestig
opnuut dat die seëninge wat ons uitspreek God se heilige woning in die hemel bereik en ons ook terselfdertyd
daardeur geseën word. 
2 Kron 30:27 - Toe die priesters en die Leviete opstaan en die seën uitspreek oor die volk, het God dit gehoor: hulle
gebed het die heilige woning van God in die hemel bereik. Gen.27:29 - Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig; oor
jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie
jou seën, sal geseën wees” 
Die volgende is ‘n voorbeeld om seën uit te spreek.    “Here, ek spreek nou U seën uit oor ……… Ek seën jou met die
vreugde van guns in God se oë. Ek seën jou met mense wat om jou inskuif en jou hande oplig en ‘n pad saam met jou
begin stap. Ek seën jou met goddelike vriendskappe, mense wat jou sal aanmoedig en vertroos. Ek seën jou met n
sagte hart, ‘n hart vol liefde. Ek seën jou met God se wysheid in elke besluit van jou lewe. Ek seën jou met God se
leiding, Sy guns en Sy genade oor jou. Ek seën jou talente, jou gawes en jou verhoudings. Ek seën jou finansies, jou
besigheid en jou denke. Ek seën jou gees, jou siel en jou liggaam. Ek seën jou lewenstaak met vreugde, harmonie en
liefde. Ek seën jou gesinsomstandighede en jou drome.   Ek seën jou om jou identiteitte slegs in Christus te vind. Ek
seën jou met die wete dat jy ‘n Vader het wat jou innig liefhet, dat niks wat jy kan doen Hom liewer kan maak vir jou
nie, ook nie minder nie. Ek seën jou om daagliks Sy voorsiening te beleef, Sy totale beskerming geniet en Sy doel vir
jou lewe ervaar. Ek seën jou met die wete dat niks in jou lewe, verlede of toekoms jou kan skei van die liefde van God
nie.  Die Here sal jou seën en jou behoed; Die Here sal Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die Here
sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.Geseëend is jy, geliefde van God. Ontvang die seën in die Naam
van Jesus.Amen 
Num 6: 24 - 26 “ Die Here het vir Moses gesê: Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete
seën:  Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here
sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!  So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal
hulle seën”

SPREEK SEËNINGE UIT OOR ANDER EN WORD SELF GESEËN


