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HET JY AL DIE STERRE PROBEER TEL?

Vanaand se preek word waargeneem 
deur Peet Vermeulen

01 Februarie 2015

Genesis 12:1-7

Die hele land wat jy sien, gee Ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof 
van die aarde. As iemand die stof vandie aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word (Gen 13: 15-16)

Anker Die belofte Veiligheid



Fokusarea 2015

Die vraelys is nou ook op 
die Wapadrant Webwerf 

Gaan vul dit in en deel jou 
passie met ons

Galasiërs 4:7: 

“Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is 
nou ’n kind van God. 

En omdat jy sy kind is, het God jou 
ook sy erfgenaam gemaak.”

 § LPG is meer as net Bybel lees en bid. ’n 
Mens kan Bybel lees sonder om God te 
hoor; 

 § ’n mens kan God ook hoor op ander 
maniere; 

 § ’n mens kan ’n rympie bid of woorde 
aanmekaar sit sonder om werklik met 
God te praat. 

 § LPG gaan oor ’n verhouding met God as 
ons PA en nie as ’n slaaf met ’n “To Do” 
lysie nie. 

Ons vraag is dus: Luister en praat die 
lidmate werklik daagliks met God.

LUISTER NA EN PRAAT  
MET GOD (LPG):2015

Galasiërs 4:7: “7Jy is dus nie meer slaaf nie, 
maar kind. En as sy kind het God jou sy 
erfgenaam gemaak!”
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PAAIE
GEESTELIKE

IETS LEKKERS VIR FEBRUARIE
BOTTERSKORSIE GEBAK MET LEMOEN 
SJERRIE

500 g botterskorsie, geskil en in skywe gesny

45 ml lemoensap

15 ml sjerrie

45 ml bruinsuiker

30 ml botter of margarien

knypie fyn kaneel en knypie sout

Metode:

Rangskik die botterskorsieskywe in ‘n vlak oondvaste bak. Sprinkel 
die lemoensap, sjerrie en bruinsuiker eweredig oor. Stip met die 
botter of margarien. Geur met kaneel en sout. Bedek met foelie 
(blink kant na binne) en bak ‘n uur lank in ‘n voorverhitte oond by 
180C Verwyder die foelie en bak oop vir nog 20 minute tot effens 
bruin. Sit dadelik voor.

 
SOFT SCONES

2 koppies meel

4 teelepels bakpoeier

sout

2 eier

1 koppie melk

½ koppie olie

Metode:

Meng die droë bestanddele. Klits die eier, melk en kookolie saam 
en meng met droë bestanddele. Bak in kolwyntjie pannetjies vir 
ongeveer 7-10 min.


