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‘n Gebed 
Ek kyk op na die berge in my pad. Berge wat die lewe sommer self 

voor my kom inrol het. Wie gaan my hand vat en my help om ‘n 
ompad te kry, Here? Mense kan nie berge wegrol nie, al wil hulle 

ook. Mense kan nie die berg van verlang wat so swaar in ‘n mens se 
hart kom lê, wegvat nie. Verlang na ‘n geliefde wat weg is.  

‘n Pa, ‘n Ma, ‘n kind... Here, en mense kan ook nie die berge tussen 
twee mense wat lief is vir mekaar, wegvat nie. Berge van 

misverstand na misverstand, later opgee en laat gaan... en die berg 
bly, Here. Ek kyk op na die berge in my pad... Berge van bangwees 

en alleenwees en onseker wees. Berge van skaamwees.  
Wie gaan my help om ‘n ompad te kry, Here? 

Mense is partykeer bang vir berge. Mens praat mos so effentjies om 
dit. Partykeer vat jy klippies en pak ‘n groot glimlag op jou berg... en 

dan is almal bly, want jou berg is nie meer so “scary” nie. 
Ek kyk op na die berge in my pad. Wie gaan my help om verby 

hierdie een te kom? Ek kan nie my berg optel en na U toe bring nie. 
Dis te swaar. As ek by U voete kom sit om te bid, kry ek nie die 

regte woorde om hierdie berg vir U te beskryf nie. Partykeer voel dit 
asof ek aan hierdie kant van my berg sit, en U sit aan die anderkant. 

Ek kyk op na die berge in my pad. Wie gaan my help om verby 
hierdie een te kom? My hulp kom van Hom wat die hemel en die 

aarde gemaak het. My hulp kom van Hom wat die mossie se 
veertjies getel het, van Hom wat vir die swaeltjie krag gee om ver te 

trek, van Hom wat seker maak dat die Klipspringertjie se voete 
stewig op die klippe balanseer. Hy wat elke dag ‘n streep op die 

sand trek, en vir die branders sê julle mag tot hier kom.  
Hy wat vir die son sê wanneer om te gaan slaap, en vir die maan 

wanneer om wakker te word. 
Dit is Hy wat terugstap op Sy pad om my te kom soek as ek agter 
die berg wegraak. Dis Hy wat stil langs my kom sit en na my hart 

luister, as my woorde nie meer kan praat nie. Dit is Hy wat elke dag 
‘n mandjie genade langs my neersit, genade net genoeg vir elke dag 

se klim. Dit is Hy wat my hand vat en my ophelp en tree vir tree 
saam met my klim. Hy dra my wanneer my voete gly.  

Hy laat my rus wanneer ek moeg word. 
Ek kyk op na die berge in my pad.  

Wie gaan my help om ‘n verbypad te kry? 
My hulp is van die Here wat my oppas.  

Elke dag ... En dis genoeg..... 
-Skrywer onbekend- 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self iets 

skryf? 

 

Bydraes vir April 
2019 moet 

Kerkkantoor 
voor 12:00 op 

Ma.,  18/04/19 
bereik! 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, OF  

IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 

 
 

 

BERG 80 VERJ: APRIL 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 

 

 

 

  

#WeAre waarvan ons eie 
Constant Varley ‘n stigterslid is 
het op 30 Maart hul eerste 
suksesvolle fondsinsameling 
gehad. 
#WeAre is ‘n liefdadigheids-
organisasie met die volgende 
Missie: “Our aim is to touch 
lives by supporting, caring and 
loving anyone affected by 
cancer. 

 

Vir navrae, kontak gerus vir 
Constant by 072 224 3267 
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Rentmeesterskap 
Filippense 4:17-19  

Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle 

self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg.  

Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. 

Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.  

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike 

rykdom in Christus Jesus. 
 

 Betaalwyses vir alle bydraes 

 Inbetaling by kerkkantoor (kaartfasiliteit ook nou beskikbaar 

 M.b.v. dienswerker 

 Aftrekorder (reël self by bank) 

 EFT 

 

Oorweeg dit asb. ernstig om bydraes met  

debietorders te maak. Vorms is by die kerkkantoor beskikbaar.  
  

Jy kan ook die  ZAPPER selfoontoepassing as ‘n addisionele manier vir Bankkollekte en 

dankoffer bydraes gebruik.   Laai die “APP” gratis af van jou selfoon se “app store” Jy sal 

van elke transaksie verwittig word deur Zapper.  

 

 

 

Vir inligting of navrae:   

021 853 5991 of fin@lourensrivier.co.za 

 

Dankoffer Geleenthede 
 

Nagmaal 

Februarie; Mei; Augustus; 

November 
 

Tiende: Oktober 

Bankbesonderhede 

Rekeningnaam: NGK Lourensrivier Bank  

ABSA Bank Strand 

Rekeningnommer: 420 580 231 (Takkode 334 312) 

 

Elektroniese oorplasing:   

Stuur ‘n bewys van inbetaling aan kerkkantoor per 

e-pos, fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 

met verwysing: 

Naam, wyk– of satellietnommer 

Waarvoor bv. dankoffer, voedselfees 

mailto:fin@lourensrivier.co.za
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
HOEKOM WIL EK TROU  VS  GOD SE DOEL VIR DIE HUWELIK 

 
MENSLIKE REDES:  
* As ek trou sal ek tot die einde van my lewe gelukkig wees 
* Ek wil nie vir die res van my lewe alleen bly nie 
* Ek kan enige tyd seks geniet sonder om skuldig te voel 
* My familie/vriende wil gedurig weet wanneer trou ek 

 

GOD SE DOEL VIR MY HUWELIK:  
(Uit die boek: Voorbereiding vir die Huwelik deur David Boeihi, Brent Nelson, Jeff 

Schulte & Lloyd Shadrach van Family Life) 
1. Wederkerige aanvulling (Gen 2:18): 

Hy wil vir jou 'n maat gee wat volgens Sy Goddelike plan jou sal voltooi sodat jul saam sterker en meer 
effektief is. In Sy wysheid het God twee mense bymekaar gebring om mekaar te balanseer, om mekaar 
se leemtes te vul. As 'n span is hulle sterker as toe hulle enkellopend was. Dit is jou verbintenis met God 
(om Hom te ken, te groei in jou verhouding met Hom en Hom te gehoorsaam), wat jou in staat sal stel om 
jou eggenoot te sien as die volmaakte afronding van jou lewe. 

2. Vermenigvuldiging van 'n Goddelike erfenis (Gen. 1:28): 
Dit was God se oorspronklike plan dat die gesin 'n "kweekhuis" sou wees waar kinders opvoeding sal 
ontvang in karakter bou, waardes en integriteit.  In geen ander omgewing as in die gesin, leer 'n kind 
meer van die lewe en hoe om 'n verhouding met God te hê nie. 

3. Om God se beeld uit te dra (Gen 1:26-27): 
Die derde doel van die Huwelik is ‘n belangrike grondslag om God se ontwerp te verstaan.  Dit beteken 
dat God gekies het om iets van Sy karakter en wese aan ons te openbaar deur ons verhoudings.   
Bv.: As ons mekaar liefhet weerspieël ons God wat die liefde en verhoudings geskep het..... Wanneer 
ons mekaar vergewe, weerspieël ons Hom wat ons in Christus vergewe het (Ef 4:32). 
Waarom is dit belangrik?   
Omdat God ons geskape het om Hom te ken en om binne die konteks van Sy plan vir ons lewens te bly.  
Wanneer ‘n man en vrou verenig in ‘n huwelik waarin God die middelpunt van hul verhouding is, sal hulle 
Sy beeld weerspieël.  Die wêreld sal in so ‘n verhouding ‘n uitbeelding sien van God en Sy liefde! 

 

Op misterieuse wyse het Hy die man en vrou gekies om Homself voor die mensdom te verteenwoordig.  
Deur ons huweliksverhouding kan ons iets van God se liefde, vergifnis en geduld aan mense demonstreer. 
 

OPSOMMING:    Die huwelik is veel meer as ‘n kulturele instelling of  ‘n ooreenkoms tussen ‘n man en vrou 
om in hulle behoeftes te voorsien of vir kameraadskap.  As ons die doelstellings van die huwelik oorweeg, 
vind ons die antwoorde in die gesaghebbende top verkoper van alle tye.....die BYBEL!   
Al drie die doelstellings vir die huwelik verwys ons terug na die geestelike ontwerper van die huwelik...God.  
Ps 127:1 sê vir ons: “As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs.” 
Dit beteken dat die huwelik baie belangriker is as wat jy kan dink.  Daar is baie meer op die spel in jou 
huwelik as twee mense wat probeer om in mekaar se behoeftes te voorsien.  God se eer – Sy beeld – is op 
die spel in jou huwelik.  Om ‘n huwelik volgens God se ontwerp te bou, kan jy nie die geestelike fondament 
ignoreer nie. 
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: Meng vooraf die droë bestanddele wat nodig is vir ’n 
basiese deegresep waarmee jy stokbrood, pizza, potbrood ens. kan maak. 
Dan hoef jy net water by te gooi as jy kamp. 

 

KAMPKOS (Bron: http://www.watertandresepteviroudenjonk.com/kamp-kos.html ) 

HOENDERPASTEI OP DIE KOLE  
(6 PORSIES) 
1 ui, gekap 
2 knoffelhuisies, fyngekap 
45 ml olyfolie 
1 gaar hoender, gevlok van die bene af 
250 ml room 
sout en vars gemaalde swartpeper 
2 x 400 g-rolle blaardeeg 

 

METODE: 
Verhit olyfolie in ’n medium groot pot. 
Voeg uie en knoffel by.  
Braai vir sowat 3 – 5 minute. Voeg 
hoender by en braai vir nog 5 minute. 
Gooi room by en verlaag hitte. Laat 
stadig prut vir 5 – 8 minute of tot room 
met die helfte verminder het. Die mengsel 
moet dik en romerig lyk.  
Geur goed met sout en swartpeper.  
Plaas een rol blaardeeg op skoon 
werkoppervlak.  
Skep mengsel bo-op en versprei 
eweredig. 
Los omtrent 2 cm-deegrand rondom oop. 
Rol die tweede rol blaardeeg bo-oor.  
Druk die twee velle met ’n vurk aan 
mekaar vas.  
Plaas die pastei in ’n skoon 
toeklaprooster.  
 
Braai oor medium-warm 
kole vir sowat 15 – 20 
minute per kant of totdat 
dit heeltemal goudbruin 
en gaar is. 
Bron: Sarie Kos  
Plasing:  
Henriette Wessels  

SJOKOLADE EN PIESANG 
BRAAIBROODJIES 
Wie sou kon raai dat jy ’n braaibroodjie 
ook as ’n nagereg kan voorsit? 
JY BENODIG:  
(vir 4 mense) 
8 snye vars witbrood 
botter vir smeer 
3 ryp piesangs, in skyfies gesny 
1 plak (90 g) donkersjokolade  
SO MAAK JY  
Smeer albei kante van die broodsnye met 
botter. 
Pak piesangskyfies op vier van die snye 
en rasper van die sjokolade bo-oor.  
Pak nog ’n sny brood op elkeen, vou die 
toebroodjies in foelie toe en braai dit vir 10 
minute oor matige kole. 
Haal dit uit die foelie en braai die 
broodjies verder oor die kole totdat dit 
mooi goudbruin is.  
Sitdie broodjies voor met geklopte room 
en stroop. 
WegSleep sê:  
Skep die room en heuning oor soos jy die 
broodjies van die rooster afhaal, sodat dit 
smelt en in die broodjie kan trek. 
Bron: Weg se Werf 
Plasing: Henriette Wessels 
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GEBEDSAKSIE:  MAART 2019 
 
GEBEDSONDERWERP:  VERGIFNIS 
RIVIERTJIE 
 
“Vergewe ons ons sondes, want ons 
vergewe ook elkeen wat by ons in die 
skuld is” (Lukas 11:4). Jesus het ook in sy 
gelykenis van die onbarmhartige slaaf 
vergifnis met die kwytskelding van skuld 
vergelyk (Matteus 18:23-35). 
 

  
 
Om te vergewe, beteken om ’n oortreding 
te verskoon. In die Bybel beteken die 
Griekse woord wat met “vergifnis” vertaal 
word, letterlik “om te laat vaar”, soos 
wanneer iemand nie daarop aandring dat 
skuld afbetaal word nie.  
 
Ons vergewe ander wanneer ons 
gegriefdheid laat vaar en nie daarop 
aandring om vergoed te word vir die pyn of 
verlies wat ons gely het nie. Die Bybel leer 
dat onselfsugtige liefde die grondslag is vir 
ware vergifnis, want liefde “hou nie boek 
van die kwaad nie” (1 Korintiërs 13:4-5). 
 
Hoe om iemand te vergewe: 
Onthou wat vergifnis behels. Jy keur nie 
die oortreding goed of maak asof dit nooit 
gebeur het nie — jy laat dit eenvoudig net 
vaar. 

Dink na oor die voordele wat vergifnis 
inhou. Om woede en gegriefdheid te laat 
vaar, kan jou help om kalm te bly, om jou 
gesondheid te verbeter en om gelukkiger 
te wees (Spreuke 14:30; Matteus 5:9).  
 
Wat selfs belangriker is, is dat God jou 
sondes sal vergewe as jy ander se sondes 
vergewe (Matteus 6:14-15) 
 
Betoon empatie. Ons almal is onvolmaak 
(Jakobus 3:2). Net soos ons vergewe wil 
word, moet ons ook ander se oortredings 
vergewe (Matteus 7:12) 
 
Wees redelik. Wanneer ons oor iets kleins 
ontsteld is, kan ons die Bybel se raad 
toepas: “Hou aan om mekaar te verdra.” 
(Kolossense 3:13). 
 
Tree gou op. Probeer om so gou as 
moontlik te vergewe, en om nie toe te laat 
dat jou woede jou verteer nie (Efesiërs 
4:26-27). 
 

  

Gebed: 
Here, U bied my ŉ hisoptakkie om my 
sonde en skuld weg te was. Help my om 
die geur van u vergifnis rondom my te 
versprei. Amen 
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KINDERBLAD  

 
 Gebruik die buitelyne van jou hande om ‘n “Dankbaarheid Voël” te maak.  

Skryf dan iets op elke stert veer waarvoor jy dankbaar is 
 
 

KOLOSSENSE 4:2 
Volhard in die gebed! Wees daarby 

waaksaam en dankbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TESSALONISENSE 5:18 
Wees in alle omstandighede 

dankbaar, want dit is wat God in 
Christus Jesus van julle verwag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TIMOTEUS 1:12 
Teenoor Christus Jesus ons Here is 
ek dankbaar: Hy het my krag gegee 
en my betroubaar geag om my in sy 

diens te stel,  
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