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Groete vanuit die kantoor  
 
2017 Was  ’n jaar met groot uitdagings, maar ook ’n 
jaar waarin God weereens aan ons Sy getrouheid 
bewys het. In elke opsig was Hy getrou en het  Hy 
wysheid gegee waar dit nodig was en finansies wan-
neer die behoeftes en nood opgeduik het ens.  
 
DIE HERE HET VOORSIEN. 
 
Pieter Niebuhr het by MET betrokke geraak as 
mede-organiseerder van die werk in KZN. Hy is ’n 
man met ’n visie en ’n passie, wat hom beywer vir 
die uitbreiding van die koninkryk. Sy vaardigheid 
om met die Zoeloes in hul eie taal te kommunikeer 
is ongeewenaard. Sedert sy toetrede tot die werk is 
daar ’n oplewing en kom daar baie meer mense tot 
bekering, omdat daar meer gebruik gemaak word 
van uitnodigings. Hy is voorwaar ’n aanwins vir die 
werk. Ons  wens  hom baie geseënde en vrugbare 
jare toe in die diens van MET. 

In ons vorige nuusbrief het ons u versoek om saam 

met ons te bid en die Here te vertrou vir R26 000 

wat benodig word vir die herstel van een van ons 

tente. Wel,..... die Here het voorsien. ’n Borg wat 

ook ’n passie en ywer het vir die uitbreiding van die 

koninkryk het vir ons ’n splinter nuwe tent laat 

maak ter waarde van R105 000. Soos die Here wil, 

sal ons die tent die 9de November ontvang. Ons is 
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ook dankbaar, en het groot waardering vir diegene wat in gehoorsaamheid 

gegee het soos die Here op hul harte gelê het. 

Verandering van adres:  
Ria en Wessel Pretorius verhuis begin Desember na Pretoria. Uit die aard 
van die saak sal MET se administratiewe aangeleenthede vandaar bestuur 
en behartig word.  Ons wens hulle sterkte toe met die trek en vertrou dat die 
aanpassing vanaf die platteland na die stad nie te groot sal wees nie. Ons is 
die Here net dankbaar dat suster Ria nie vir ons verlore is nie aangesien 
haar pligsgetroue en bekwame arbeid in MET van onskatbare waarde is. 
“DANKIE RIA” 
 
Ons nuwe kontakbesonderhede is soos volg: 
Posadres: Posbus 39114, Faerie Glen, 0043 
Epos adres:  mettentssa@gmail.com 

Die nuwe landlyn en faks nommers is nog nie beskikbaar nie. 

 

Uit Die Woord 

 

Oor ’n paar  weke vier ons weer die geboorte (vleeswording) van 
Christus. Hoewel die Bybel dit nie beveel nie, is die gee van ges-
kenke so sinoniem met die Christusfees. Per slot van rekening 
was Christus se vleeswording  juis ’n geval van God wat Sy seun 
vir ons gegee het.... “WAT ‘n GESKENK!”  Om die waarheid te sê, 
die Evangelie gaan oor hoe God die Vader, Jesus Christus en die 
Heilige Gees aan ons bepaalde dinge gegee het. Hier volg ’n paar 
verwysings daaroor, wat u biddend in u Bybel kan naslaan. 

God het Gegee 

Die Bybel leer  ons dat die Ewige Lewe ’n Genadegawe (geskenk) 
is wat God aan die mens gee (Rom 6:23). Voordat God egter 
hierdie Genadegawe kon gee moes Hy eers Sy Seun gee (Joh 
3:16). Hy het dan ook vir Sy Seun ’n liggaam gegee wat as die 
sondoffer van die wêreld sou dien (Heb. 10:5) 

Christus het ook op Sy beurt gegee 

Christus het Sy liggaam gegee  

om gebreek te word. 1 Kor. 11:24,  
om verbrysel en deurboor te word. Jes53  
en so het Hy God se wraak en straf vir jou en my sonde ontgeld. 
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Ook het Hy sy liggaam gegee as ’n sondoffer sodat ons die sonde 

kan afsterwe.1Pet 2:24 

Christus het Sy bloed Gegee 

vir die reiniging van ons sonde. 1Jo 1:7   
vir die vergifnis van ons  sonde Heb 9:22  
sodat ons nader kan kom na God toe Efs 2:13 
sodat ons God kan nader met vrymoedigheid. Heb 10:19   
as ’n losprys (ransome) 1 Pet. 1:18-19 
om ons daardeur vir God te koop Open 5:9 
om ons met God te versoen Kol 1:20 
Christus het Sy lewe gegee   

Vrywillig. Joh. 10:17-18 
Vir Sy skape. Joh. 10:14-15 

Christus het vir ons die Heilige Gees gegee  

Joh. 15:26/ Joh. 16:7 
 

Die Heilige Gees  

gee ons sekerheid van saligheid Rom 8:16   

gee ons kennis Joh. 14:26 

gee vir ons ’n openbaring van Christus Joh. 15:26 

gee ons leiding in die Waarheid Joh. 16:13 
Nog ’n paar gedagtes rondom die gee van geskenke 

*’n Geskenk is iets wat jy ontvang omdat jy guns in die gewer 
daarvan sê oë gekry het.  
Voor die grondlegging van die wêreld het ons reeds guns in God se 
oë gekry, en het Hy toe al besluit dat hy vir ons die Ewige lewe 
gaan gee. Efe 1:4 
 

*’n Geskenk is iets waarvoor jy nie werk nie, dit is verniet. 
So is die geskenk van regverdigmaking ook nie op grond van ver-
dienste aan ons gegee nie. Rom 3:24,28 
 

*Vir die ontvanger van ’n geskenk is dit verniet, maar dit het die 
gewer ’n prys gekos.  
Nadat Christus aan die kruis ons saligheid bewerk het, het hy uit-
geroep “DIT IS VOLBRING”. Dit beteken die prys is ten volle be-
taal, die rekening is vereffen. Joh. 19:30 
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Ons saligheid kos ons niks, maar 
DIT HET GOD SY SEUN GEKOS 

DIT HET CHRISTUS SE LEWE GEKOS 

SY BLOED GEKOS 

SY LIGGAAM GEKOS 

Dit was ’n duur transaksie 

1Pe 1:18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, 
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur 
die vaders oorgelewer is nie,  
1Pe 1:19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n 
lam sonder gebrek en vlekkeloos,  

1Ko 6:20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.  

1Ko 7:23  Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word 
nie.  

 

Verder het God aan ons ’n geweldige verantwoordelikheid GEGEE 
om die Evangelie van verlossing vir die wêreld te gaan gee sodat 
hulle ook deur die geloof die genadegawe van die ewige lewe kan 
ontvang wat God ook vir hulle wil gee. 
Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en 
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  

1Pe 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike 
priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis 
geroep het tot sy wonderbare lig. 

 

Die Raad en al ons werkers wens u en 
u familie ’n  geseënde Christus Fees 
toe en ’n baie Geseënde 2018 
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 LONGRIDGE UITREIK—MPONTSHANE VERTEL. 

 

In vorige jare  was ons nie baie suksesvol in hierdie area nie. 
Weens die Shembe geloof wat die area domineer was die 
mense nie ontvanklik vir die Evangelie nie. Mense het nie 
die dienste of beradingsessies bygewoon nie. Maar die keer 
was dit anders, die mense het tot ons verbasing in hul ge-
talle opgedaag, kinders, jeugdiges, bejaardes. Dit was ’n 
gesig om te sien. Die enigste verklaring wat ons daarvoor 
het is dat die Here lank na ons vorige veldtog nog steeds in 
die harte van die mense gewerk het.  

’n Jongman Zolhani Simelani was wel gered maar die vrug van 
bekering was nie so duidelik sigbaar in sy lewe nie. Tydens 
die veldtog het die Here hom so aangeraak dat hy sy Zion-
isteklere verbrand  en alle bande met die Zioniste kerk ver-
breek het.  

’n Bejaarde vrou het die Zioniste toue wat sy om haar lyf gedra 
het afgehaal nadat die Here haar aangeraak het. 

’n Ander vrou het dit moeilk gehad om te loop. Ons het vir haar 
gebid en sy is genees. 

Hoewel dit  vir ons ’n uitputtende jaar was waarin ons baie ge-
leenthede en uitdagings gehad het, was die Here getrou en 
het Hy uitkoms gegee en deurbrake bewerkstellig.  

’n Baie kosbare stukkie toerusting is uit my karavaan gesteel. 
Dit is die stemopnemer wat ek gebruik om opnames van die 
boodskappe te maak. Die apparaat kos R2, 500 en is ’n 
paar jaar gelede deur ’n weldoener geskenk. Die verlies 
maak ons werk baie moeilik en in sommige gevalle amper 
onmoontlik. Bid asb. saam met ons vir voorsiening dat hier-
die uiters belangrike apparaat vervang kan word. 

 

Wes-Kaap—Nico vertel. 

Ons is die Here dankbaar vir ’n jaar se vrugbare arbeid. Weens die 
beperkte spasie kan ons nie van al die wonderdade wat ons beleef 
het vertel nie, maar ons wil graag berig oor n veldtog op die plaas 
Konstantia in Riebeeck Kasteel. 
Die tweede aand van die veldtog het Maria gevra vir gebed vir 
haar ongebore baba wat moontlik geaborteer moes word a.g.v. 
medikasie wat misvorming tot gevolg gehad het.   
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Die volgende aand het sy met trane van blydskap getuig dat 
die dokters stomgeslaan is aangesien die sonar geen defek 
van die baba gewys het nie. Sy was so oorweldig deur die 
Here se omgee vir haar dat sy haar saak met die Here regge-
maak het. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryna deel in 

Maria se vreugde 

Pieter (32) het na ’n tyd van 

afvalligheid met berou weer 

teruggekeer na die Here toe. 

Twee weke daarna het hy 

gesterf.  
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Radio Uitsendings  -  Mpontshane 

 

 

 

Na een van ons uit-
sendings het ons on-
geveer 100 oproepe 
ontvang. Die reaksie 
van die mense was 
oorweldigend. Die 
mense is moeg vir 
false leraars en pro-
fete. 

Twee jong manne wat 
na ons radiouitsend-
ings geluister het, het 
in desperaatheid na 
my huis gekom om 
vas te stel wat hulle 
moet doen om gered 
te word. Hulle het 
van die oggend 7uur 
tot 3uur die middag 
gestap. Met droefheid 
het hulle ’n oorgawe 
aan die Here gemaak. 
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                            A Haunting melody 
BY JENNIFER DANIEL 

 

In the midst of all the clamour 

That a Christmas Season brings 

There is a haunting melody 

That in the chaos rings 

 

It speaks of God’s compassion 

Of His boundless love and grace 

A manger of a Baby small 

To save the human race 

 

It laughs that death was powerless 

To keep His prisoner 

Triumphant He rose on high 

Our mighty Conqueror 

 

And thus amidst the turmoil 

Of the Christmas holiday 

There is a haunting melody 

That blesses me each day 

 

It points to His perfection 

As the chosen Lamb of God 

As countless steps are chronicled 

Upon the path He trod 

 

It whispers of the price He paid 

While on the cross He hung 

Our sins upon His body laid 

He our forgiveness won 


