
 

23 April tot 27 Mei 2017 
Uitgawe 1:3 

 

’n Gemeenskap 

waar liefde gesien 

en hoop beleef word. 
 

 
’n Doornkloof Familiekerk-inisiatief 

 

 

 

WIE IS EK? 
 Paulus skryf in vers 19: “Maar wat my betref ...”  Hoe sal jy 

jou eie (geloofs)lewe en dissipelskap van Jesus beskryf deur 

te begin met die woorde: “Wat my betref ...? 

 Is daar iets in jou lewe wat nie ooreenstem met Paulus se 

belydenis nie: “... nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar 

Christus wat in my lewe”?  Bely dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laai die vorige uitgawes af by www.facebook.com/DoornkloofFamKerkChurch 

 

Met Paasfees besef ons weer wat die nuwe lewe in Christus vir ons beteken.  Terwyl 

ons by die ROOI LIG vertoef, lees en oordink ons die WAARHEID en GEVOLG van 

Galasiërs 2:19-20 – “Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat 

ek vir God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, 20 en nou is dit nie meer ek 

wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.  Die lewe wat ek nou nog hier lewe, 

leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy 

lewe vir my af te lê” – vir ons lewe en getuienis teenoor ons bure. 

? 
WIE IS MY BURE? 

 Indien jou bure kerklos is, sal hulle ’n dwingende, meeslepende 

rede moet hê om kerk toe te kom, asook ’n inspirerende visie 

van wat hulle mis?  Uit jou kennis van jou bure se belang-

stellings, beroepe, stokperdjies, ens. wat dink jy sou vir hulle 

hierdie rede en visie gee? 

Die Bybelse waarde van gasvryheid is eintlik onlosmaaklik verweef met 

Christenwees.  Hebreërs 13:2 sê: “... deur gasvry te wees, het sommige 

mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.” 

Daarom vra die GROEN LIG hierdie keer dat ons : 

 Jou bure nooi vir ’n koppie koffie of tee.  Dit is nie moeilik om 

hiervoor motivering te vind nie: Almal leef deesdae maklik by 

mekaar verby en dit is net menslik om ten minste tyd te maak vir 

die mense wat langs jou bly. 

 Luister fyn in hierdie “kuiertjie”, vra uit (sonder om nuuskierig te 

wees) en stel opreg belang om te begryp hoe hulle oor God en die 

kerk voel en dink, indien enigsins. 


