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s julle enige vrae het, iets
wat jy nie verstaan nie, of
oor iets wat in die Slingervel
geskryf is, meer wil weet, is julle
baie welkom om vir my
Ö 'n sms te stuur of te whatsapp
na 084 551 2107,
Ö of 'n e-pos te stuur na
slingervel@gksa.co.za,
Ö of 'n brief te stuur na Posbus
88, Bloemhof 2660
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Redakteursbrief

•

Maats,
M
aatts
ôring!!! Dis wat baie van ons maats dink van die erediens. Dis
hartseer – veral as ons daaraan dink dat die Here self daar is.
Die vraag is: Hoekom is dit bôring? Daar is ’n paar redes:
x Eerstens kan dit wees dat jy nie die dominee verstaan nie.
Nou moet ek dadelik sê: Dit is baie moeilik vir ’n dominee
om die diep boodskap van die Here so te preek dat almal
dit verstaan.
x Tweedens is daar gemeentes wat die kinders uitstuur om
iets anders te doen. Sjoe – hoekom die kindertjies wegstuur
as Jesus sê die kindertjies moet na Hom toe kom?
x Derdens kan dit wees dat ’n mens nie mooi weet waarna jy
moet luister nie.

B

Nou wil ek eers vir julle ’n groot geheim vertel: Die erediens is nie
die preek van die dominee nie! Vanaf die oomblik wat die dominee
sê: “Ons hulp is …” het ons as gemeente begin om met die Here te
praat. Dan praat die Here ook met ons – en ons moet luister!
• Die eerste ding wat ek wil hê dat julle Sondag moet doen, is
om te dink: Wanneer praat ons of die dominee namens ons, en
wanneer praat die Here.
• Kom ek help ’n bietjie … As ons sing, praat ons met die Here.
slingervel mei 2018

•

Wat waar is, is dat sommige
van die wysies maar moeilik
is, en sommige van die
woorde onverstaanbaar.
Die tweede ding wat julle
moet doen, is: Vra die
dominee wat julle met
die volgende erediens
gaan sing. Vat dan jou
Psalmboek en lees elke
vers. Kyk watter woorde
verstaan jy nie. As Mamma
of Pappa ook nie mooi
weet wat dit beteken nie,
vra die dominee om dit te
verduidelik as hy dit lees.
As jy dit doen, sal jy sien
dat die erediens nie meer
so baie bôring is nie.
Die laaste ding wat ek wil
hê jy moet doen, is om te
probeer uitvind wat die
Here vir jou wil sê. Elke
dominee, voor hy ’n preek
maak, vra vir die Here wat
hy nou vir die gemeente
moet sê. Die Here lei hom
deur die Heilige Gees om
’n boodskap vir daardie
Sondag te bring. Daar is ’n
boodskap vir elkeen wat in
die kerk sit. Ons moet dit
net hoor en luister.

Maats, ek hoop regtig dat die
bôring van die kerk nou die
beste uur van die week word!
Groetnis.
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1 Timoteus 5 en 6
0DDWV
.RPRQVOHHVYHUGHULQGLHEULHIYDQ3DXOXVDDQ QMRQJGRPLQHHPHWGLHQDDP7LPRWHXV9XOGLH
EORNNLHVUDDLVHOLQQDGDWM\GLWJHOHHVKHW6NU\IMRXDQWZRRUGHQHHUHQVRHNKXOOHLQGLH:RRUGVRHN
.\NRS%/$'6<YLUGLHRSORVVLQJV
DWARS
1. Neem dit teen 'n ouderling net aan op die getuienis van twee of drie
4. 'n Kenmerk van 'n jong weduwee
6. Só volhard die weduwee wat werklik alleen
agtergelaat is
7. Timoteus moet hierna strewe
8. 'n Weduwee wat só lewe, is dood, al leef sy
9. Die gevolg van beheptheid met twisvrae en
stryery
12. 'n Kenmerk van 'n jong weduwee
14. Wees tevrede as jy dít het
16. Die rykes moet hiervoor oppas
17. Vermaan die jonger vroue soos hierdie familie
19. Versorg hulle wat werklik alleen agtergelaat
is
20. Bestraf die verkeerde dinge so – dit skrik
ander af
22. Vermaan die ouer vrou soos hierdie familielid
24. Minimum ouderdom vir 'n dienende weduwee
27. Vermaan die ouer man soos hierdie familielid
28. Eienskap van iemand wat nie by die
gesonde woord van die Here hou nie
AF
2. Alle vermanings moet hierdie eienskap hê
3. Die wortel van alle kwaad
5. Só volhard die weduwee wat werklik alleen
agtergelaat is
10. As jy met hom dors, mag sy bek nie
toegebind wees nie
11. Paulus beveel Timoteus voor hierdie engele
om gehoorsaam te wees
13. Vermaan die jongers mans soos hierdie
familie
15. Hy is geregtig op sy loon
16. Iemand wat hulle nie versorg nie, is slegter
as 'n ongelowige
18. Gee soveel erkenning aan 'n ouderling wat
goeie leiding gee
21. 'n Kenmerk van 'n jong weduwee
23. Die gevolg van beheptheid met twisvrae en
stryery
24. Moenie 'n ouer man só teregwys nie
25. Wees tevrede as jy dít het
26. Party jong weduwees het agter hom afgewys.
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Oom Hennie

Die vierde gebod
6RQGDJ:DWPDDNRQVRS6RQGDH":DWYDQRQVYULHQGH"
'LHPHHVWHYDQRQVZRQGHUZDWPRHWRQVRS6RQGDHGRHQ0LVNLHQQLH9DQ
GLHPHHVWHYUDHZDWHNQRJJHNU\KHWLV´'RPLQHHPDJHNRS6RQGDHVZHP"µ
´0DJHNRS6RQGDJNULHNHWRIUXJE\VSHHO"µ´0DJHNRS6RQGDHPDOOWRHJDDQ"µ
(QQRJ·QDQGHUGLQJH´0DJHNRS6RQGDH¬"µ
:HHWMXOOHGDQNU\RQVQRJ·QDQGHUDUJXPHQWZDWGLWPDNOLNHUPDDNRPRS
6RQGDHWHGRHQQHWZDWRQVZLO“In die Bybel se tyd was die Sabbat op Saterdag,
nie Sondag nie. Die dag is nie belangrik nie!”
$VRQVGLHZHWOHHVLQ(NVRGXVHQ'HXWHURQRPLXPVLHQRQVWZHHUHGHV
ZDDURPRQVGLH6DEEDWPRHWKRX
x ,Q(NVRGXVZRUGGLHUHGHJHJHHGDW*RGRSGLHVHZHQGHGDJJHUXVKHWHQGDWGLHYRON
GDDURPGLHGDJUHJPRHWGHXUEULQJ
x ,Q'HXWHURQRPLXPZRUGGLHYHUORVVLQJXLW(JLSWHDVUHGHYLUGLHUHJWHGHXUEULQJYDQGLH
GDJJHJHH
:DWVrGLWYLURQV"'LH+HUHKHWYLURQV·QGDJJHJHHZDWRQVDVYHUORVWHVVyPRHWGHXUEULQJGDW
*RGJHsHUZRUG'LH+HLGHOEHUJVH.DWHJLVPXVJHH·QKHOHO\VYDQGLQJHZDWRQVRSGLpGDJPRHW
HQNDQGRHQ
1DWXXUOLNLVGLWEHODQJULNGDWRQVRQVDIVSUDDNPHWGLH+HUHQDNRP(ONH6RQGDJVSUHHN+\GLH
VHsQRRURQVXLW2QVKRRUKRHGDDUXLWGLH%\EHOJHOHHVZRUGHQVLQJKHHUOLNWRWHHUYDQGLH+HUH
'LH:RRUGZRUGRRNYHUNODDUHQWRHJHSDVYLUYDQGDJ
'LHUHVYDQGLHGDJ"(NJDDQQLHYLUMXOOH·QNORPSPDJQLHVHQPRHQLHVJHHQLH:DWGXLGHOLNLV
LVGDWGLH+HUHGLHRSGUDJJHHRPWH
ZHUN6HVGDHZHUNVRGDWRQVNDQOHHI
HQLHWVYLUGLHPLQGHUEHYRRUUHJWHVNDQ
JHH
(HQGDJLQGLHZHHN²PDDNQLHVDDN
RIGLW6DWHUGDJ6RQGDJRI'LQVGDJ
LVQLH²GRHQM\QLHZHUNZDWWRWMRX
YRRUGHHOLVQLHPDDUZDW*RGHHUHQV\
NHUNEHYRRUGHHO69
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Soek die
verskille
Daar is 7
verskille
tussen
hierdie 2
prente ...

Sien die
oplossing op
bladsy 16
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