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Kortpad  Belangrike Datums   
06 Maart        Belydenis van geloof en Aandnagmaal met meditatiewe aard 
11 Maart        Kraggakamma Kermis 

            

Saam op pad vir Christus   

Belydenis van geloof is `n belangrike saak. Jy maak `n belofte voor die hele gemeente en 
voor God dat jy `n kind van die Here is, met jou hele hart in Hom glo, en jou lewe ten volle aan 

Hom wil wy. Ope brief 
Voel jy oorweldig deur jou emosies? Om ‘n Tiener te wees is nie maklik nie! Jy gaan deur ‘n 
klomp veranderinge, jy leer jouself ken, jy word dikwels ontnugter, en is nie altyd seker wat die 

regte keuse in ‘n situasie is nie. Soms voel dit asof daar ‘n luiperd in my lyf is. Dit alles kan jou 
nogal oorweldig. As jy blou voel.. 
Sukkel jy met respek vir gesag? Maart se Dagstukkies bevat ‘n paar beginsels om jou te help. 

Poppekas Lizzy dink Jesus het haar nie meer lief nie, omdat Hy nie vir haar ‘n Valentynskaartjie 

gestuur het nie. He loves me, He loves me not 
Junior Kategese Laai die jaarprogramme af en kyk na die klasfoto’s: 

Graad 1 – 3 Jaarprogram 2011  
Graad 4 – 6 Jaarprogram 2011  
Graad 7 Jaarprogram 2011 
Graad 1 – 3  Foto's  en   Graad 4 – 7  Foto's  
‘n Tiener [15] van Arizona skryf ‘n Nuwe Skoolgebed, omdat God se naam nie meer in skole 

genoem mag word nie. New School Prayer 
 
Padkos: Tel jou woorde Lees Die Verhaal van Dawid en Goliat in 1 Samuel 17: 31 – 58. 

 

Jakobus 3 vers 5, 9 – 11: So is die tong ook maar ‘n klein liggaamsdeeltjie, en tog het 

dit groot mag. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die 

mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My 

broers, so moet dit nie wees nie. ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak 

water opborrel nie.  

As jou omstandighede vandag stormagtig is, moet jy meer as ooit jou woorde tel en nie toelaat 
dat negatiewe, vernietigende woorde uit jou mond kom nie. Met ander woorde, jy skep ‘n goeie 
of slegte omgewing met jou woorde en jy gaan leef in die wêreld wat jy geskep het. As jy altyd 
mor en kla en praat oor hoe sleg die lewe jou behandel, sal jy in ‘n taamlik miserabele, 
neerdrukkende wêreld leef. Moenie oor die probleem praat nie; praat oor die oplossing.  Hou op 
om met God te praat oor hoe groot jou berge is en begin met jou berge praat oor hoe groot jou 
God is. 
Toe Dawid voor die reus Goliat te staan gekom het, het hy nie gesug en gekla oor sy 
reuseprobleem nie. Hy het die hele atmosfeer verander met sy woorde.  Hy het nie bly dink oor 
die feit dat Goliat drie keer so groot soos hy was nie of daaroor getob dat Goliat ‘n ervare 



soldaat was en hy net ‘n skaapwagter nie. Hy het ook nie gekonsentreer op die omvang van die 
struikelblok voor hom nie.  Hy het besluit om liewer te konsentreer op die grootheid van sy God. 
Goliat het gespot: “Is ek ‘n hond dat jy met kieries na my toe kom?” Maar Dawid het hom stip in 
die oë gekyk en gesê: “Jy kom na my toe met ‘n dolk en ‘n spies en ‘n swaard, maar ek kom na 
jou toe in die Naam van die Here die Almagtige.” 
Dis nou geloofswoorde! Let op dat hy dit hardop gesê het en nie net gedink of gebid nie.  Hy het 
direk met die berg van ‘n man voor hom gepraat:  “ Vandag sal die Here jou in my mag oorgee 
sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap.” En met God se hulp het hy dit gedoen! 
Dit is die soort woorde wat jy in jou alledaagse lewe moet leer praat, maar veral in krisistye en 
teenspoed.  Wanneer jy struikelblokke in jou lewe ervaar, moet jy met vrymoedigheid sê: “Hy 
wat in my is, is groter as die duiwel, wat in die wêreld is.  Geen wapen wat gesmee word om my 
aan te val, sal iets uitrig nie.  God gee my die oorwinning.  Hou op kla oor armoede en gebrek 
en begin sê:  “God sorg in oorvloed vir alles wat ek nodig het.”  Ons moet ophou om die 
duisternis te vervloek.  Kom ons begin die lig beveel om te skyn. Vriend, daar is ‘n wonderwerk 
in jou mond.  As jy jou wêreld wil verander, begin dan om jou woorde te verander. 
[Uit: Tel jou woorde - Jou beste lewe nou! 7 Stappe om jou volle potensiaal te bereik deur Joel Osteen.] 

  
 

kubergroete tot volgende keer.       


