
 

5 Maart tot 22 April 2017 
Uitgawe 1:2 

 

’n Gemeenskap 

waar liefde gesien 

en hoop beleef word. 
 

 
’n Doornkloof Familiekerk-inisiatief 

 

 

 

WIE IS EK? 
 Hoe bepaal en verander die Paasgebeure jou (optrede)? 

 Wat maak jy / julle huisgesin gewoonlik tydens Paasnaweek?   

 Wat beteken die “nuwe lewe”, wat aan ons geskenk is danksy die 

opstanding van Jesus (vgl. 1 Pet. 1:3), vir jou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is my bure? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gedurende LYDENSTYD, die aanloop tot, en in die PAASTYD self, dink ons by die 

ROOI LIG na oor Filippense 1:5-8 – “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat 

daar ook in Christus Jesus was: 6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy 

bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem 

nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en 

aan mense gelyk te  word. En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder 

verneder.  Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.” 

? 
WIE IS MY BURE? 

 Probeer in hierdie tyd uitvind of jou bure Christene is en of 

hulle aan ’n kerk behoort.  Wanneer julle dalk gesels noem 

dit “terloops” dat ons gemeente op die Donderdagaand van 

Paasnaweek ’n Nagmaalsdiens hou, en vra dan wat hul 

gemeente se gebruik is. 

 Watter stereotipes het jy oor ongelowiges / kerklosses?  

Maak ’n lys. 

 Navorsing toon dat bykans 66% van kerklosses ’n positiewe 

siening het van geloofsaangeleenthede en dat baie van ons 

gewone stereotipes oor kerklosses ongeldig is. 

Die GROEN LIG-aksie vir die volgende paar weke is : 

 Toets jou bure se gevoel t.o.v. kontakbesonderhede uitruil om te 

gebruik vir ’n tipe van “buurtwag”.  Met hulle instemming, skep 

’n WhatsApp-groep, maar maak almal deel van die groep se 

“admin”. 

 In jou kontak met jou bure let fyn op wat hulle “lyding” is, m.a.w. 

dinge soos uitdagings, dinge waarmee hulle hulp nodig het, dinge 

wat hartseer bring in hulle huis, ens.  Voeg dit by jou gebedslys vir 

hulle. 


