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Vanaand se preek word waargeneem 
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Luk 13: 6-9  |  Matt 21: 18-22

JOU HEMELSE PA NOOI JOU 
VANAAND VIR ETE

Vye was ‘n gewilde, algemene, goedkoop kossoort gewees. 
Vyebome in Israel is effe groter as die wat ons in SA ken.

Vyebome word dikwels in die Ou Testament as simbool vir ‘n heilige 

lewe gebruik. Dit was elke Israelliet se droom gewees om sy eie 

vyeboom te besit en baie het  hul eie vye gehad. Hoe ervaar die wêreld jou? 

Wat lees hulle in jou? 

Wat kry hulle by jou?

Hoe smaak jy vir die wêreld? 

Watter nasmaak laat jy by julle? 

Watter voedingswaarde het jy vir hulle? 

Wat bepaal jou voedingswaarde?

Kos, eet, speel ‘n baie belangrike rol in die Nuwe Testament. 

Kyk gerus hoe dikwels het Jesus saam met mense geëet. 

Mense met wie hy verhoudings gebou het.



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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Al sou die vyeboom nie bot nie
Vader, Seun, Heil’ge Gees
We Fall down
U het die brood gebreek
In Christ alone
Give Thanks

Valentine’s dag 
net om die draai

AMARULA EN WITSJOKELADE 

KAASKOEK

(Donker sjokelade soos Lindt werk 

ook)

200g gemmerkoekies

80g gesmelte botter

690g roomkaas

250g strooisuiker

80ml Amarula Cream Likeur

20ml wit sjokelade poeier

160g wit sjokelade gerasper

SO MAAK MENS:

krummel die koekies in  ‘n 

voedselverwerker (koekroller werk 

ook), en meng dit met die botter. 

Voer  ‘n pan met ‘n deurnsee van 

20cm uit met die mengsel en 

verkoel dit in die yskas vir 20min.

meng die roomkaas, strooisuiker, 

Amarula Cream en 80g witsjokelade 

en skep dit op die kors. Laat dit 

oornag in die yskas staan en sit voor 

met vars bessies en die res van die 

wit sjokelade


