
Die Dameskring is ‘n Christelike organisasie 
en ons verstaan die belangrikheid van 
kerngesonde gesinne. Die beste manier om 
te begin bou aan gesonde gesinne, is op ons 
knieë.  Daarom het ons dit goedgedink om in 
2019 die  
uit te roep. 

Die  enigste aardse besitting wat ons saam 
met ons hemel toe kan neem, is ons  
gesinnne!! 

Hierdie woorde ruk my telkens tot stilstand.  
Die Woord leer ons dat ons ons besig moet 
hou met dit wat ewigheidswaarde het. Tyd 
saam is kosbaar. Dit is nog kosbaarder as jy 
dit vul, met wat vir jou die kosbaarste is. 

Hoeveel tyd in ‘n week spandeer jy saam met 
jou gesin?  Hoe lyk jou gesin?  Hoe sal julle 
julleself as gesin beskryf/definieër?  Is ons 
nog biddende gesinne? 

Gesinswaardes is elke gesin se kompas.  Dit 
is elke ouer se opgelegde taak om doelbewus 
aan die regte waardes te bou. 

Die grondslag  van goeie waardes is om saam 
as gesinslede nader aan  Jesus te groei.  Ons 
as ouers moet weer ons kinders se mentors 
in die lewe word en die voorbeeld van liefde 
wees. 

ŉ Gesin se gebede is die beskerming teen 
Satan se aanslae op gesinslede. Dit verseker 
sekuriteit en geluk binne die gesin asook 
eenheid en harmonie en dit maak die gesin 
heilig en standhoudend.   D.m.v. gebed kan 
ons dit ontvang, want die gebed van ‘n 
gelowige het ‘n kragtige uitwerking.  
(Jakobus  5:16) 

As jy ‘n ongelowige gesin vergelyk met 
bogenoemde gesin, besef jy wat die waarde 
van familie-aanbidding is.  Wanneer die dag 
aanbreek waarop gesinslede uitmekaar 
moet gaan, kan die ouers wat met hul 

kinders saam hande gevat het in gebed, met 
’n geruste hart weet dat dit goed sal gaan 
met hul kinders. 

 

Elke gesin beleef ook sy swaar en hartseer, 
maar saam kan elke traan verander in  ŉ 
pêrel. 

“Pray with expectation and reap with 
abundance!” 

As elke aardse ouer net die beste vir sy kind 
wil hê, hoeveel te meer nie ons Hemelse 
Vader nie! 

“Gebed beweeg die Hand wat die wêreld 
beweeg." 

“Geen gelowige gesin kan loop waar 
daar nie eers gekniel is nie." 

Gebed berei die grond voor vir waar die saad 
moet val.  Mag elke ouer in die wêreld die 
verantwoordelikheid neem om die grond vir 
ons gesinne  so voor te berei!! 



Kniel op 16 MEI  saam met alle gesinne: 

❖ Bid vir jou eie gesin. 
❖ Bid vir die herstel van gesinswaardes. 
❖ Bid vir gebroke gesinne  en dat daar 

heling sal kom. 

 

In Lukas 18:16 sê Jesus duidelik dat ons nie 
die kindertjies moet verhinder om na Hom te 
kom nie.  

Ek wil saam met Dana Winner sing: 

Let the children have a world 
Where there is no pain or sorrow 
Where they all can live tomorrow 
And they share a brighter day 
 
Let the children have a world 
Where the people can be free 
Where they all can join together 
And their hearts will share a dream 
 

 

Liefde in Jesus 

 

Coreen 

 
 

Hieronder is sommer ‘n lekker  
bederf-liedjie om jou en jou gesin 
te inspireer om saam die Here te dien. 
 
 

Ek En My Huis 
Heinz Winckler 

Eendag nie te lank gelede 
Het ek net gedoen wat ek wou 
Wanneer iets vir my lekker gevoel het 
Sou ek dit doen sonder om te berou 
Maar ek is deur Sy bloed vergewe 
Sy lig het kom skyn op my lewe 

So ek sing 
Ek en my huis sal die Here dien 
Ek en my huis sal die Here dien 
Tot die dag dat ons 
Vir Jesus op die wolke sien 

Ja ek sing 
Ek en my huis sal vir niks terugstaan 
Ek en my huis sal ons nooit kan skaam 
Vir die goeie nuus 
Wat altyd sal vooruitgaan 

'n Honderd en nog tagtig grade 
Moes ek draai van die ou mens in my 
Na lewe en liefde in oorvloed 
Na ons Vader se lig Koninkryk 
Ons Hemelse Vader vergewe 
Steek jou hand op en kies nou die lewe 

En sing saam 
Ek en my huis sal die Here dien 
Ek en my huis sal die Here dien 
Tot die dag dat ons 
Vir Jesus op die wolke sien 

Ja sing saam… 
 
 

https://youtu.be/WnT9u94Bfvo 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk028qdWQZi4-dfJHcTX4HsLqaxTpFQ:1620631982595&q=Heinz+Winckler&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIrLzRfxMrnkZqZV6UQnpmXnJ2TWgQAWMaxkx4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik9YjNzL7wAhWiqHEKHbKiDugQMTABegQIERAD

