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 HOeKOM iS DaaR SOVeeL Haat?
 getUig SÓ VaN gOD Se LieFDe
 Die OU teStaMeNt VeRKONDig CHRiStUS

dís mos dieliefde
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iNHOUD
5 red @kruispad: Tyd staan nie stil nie 

Soos die tyd aanstap  gaan, mag én kan jy dinge verander. 

6 Fokus: Wat is liefde? 
In 1 Korintiërs 13 lees ons van al die aspekte van die liefde. Dink aan elkeen van dié 
aspekte as ‘n kleur en lees hier wat die reënboog van God se liefde vir jou beteken. 

10 Insig: Liefde is aksie 
Hoe bewys ons liefde aan mekaar? 1 Petrus 4:8 gee ons die opdrag én leer ons hoe om in 
liefde saam te leef. 

14 Teksverse: Liefde deur die Bybel 
Waarom is die liefde so belangrik in ’n Christen se lewe? Kruispad kyk na 10 
redes uit die Bybel.

16 Fokus: Het jy die Here lief? 
Deur die Heilige Gees se werk het iemand wat die Here liefhet hierdie sewe kenmerke. 

21 Fokus: Draai jou hart na hom 
In Jesaja kan ons sien hoe God se liefde staande bly al verwerp sy volk hom. Só is sy liefde 
vir ons ook; Hy bly altyd getrou. 

24 Bybelstudie: Wys só jou liefde 
Hoe wys jy jou liefde vir die Here? Johannes 21 en ander gedeeltes in die Bybel begelei jou 
om jou liefde aan God onder die vergrootglas te sit. 

26 Insig: God gee liefde 
Die onblusbare liefde in Hooglied verkondig só God se liefde aan ons.

29 Binneblad: Geloof en gehoorsaamheid
Ongeag hoe goed jy die verhaal van Noag en die vloed ken, kan jy steeds leer wat dit 
vir jou vandag beteken. 

37 Apologetiek: ’n Wêreld vol haat 
As God ’n God van liefde is, waarom is daar soveel boosheid? Kruispad 
antwoord dié bekende vraag. 
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40 Fokus: Liefdesverhale in die Bybel 
Kruispad kyk na die verhale van mans en vrouens in die Bybel en hoe dié 
verhale op God se liefde vir ons wys. 

43 Jongmense: Maak God jou eerste liefde 
In die lewe van Rut kan ons sien hoe haar liefde vir die Here ‘n seën vir 
haar was. 

46 Leefstyl: Praat die waarheid in liefde
Woorde wat elkeen van ons al gehoor en gesê het. Dis maklike woorde om 
te sê, maar nie altyd so maklik om uit te voer nie. 

48 Sending: Ek wil getuig!
Hoe verkondig ek aan ander die redding van God? Hier is vier beginsels wat 
jou kan help om dit makliker te maak om te getuig.

51 Advertensie: Bybelplasingstoer na Malawi
Deputate Jeugsorg bied hiérdie toer na Malawi van 23 Junie tot 4 Julie 
2019 aan. 

52 Leefstyl: Sorg vir ál die diere
Kruispad kyk wat die Bybel sê oor hoe en hoekom die regverdige vir sy diere 
moet sorg.

54 Lank gelede: Augustinus uit Afrika
Leer meer van hiérdie man wat van 354-430 n.C. geleef het en wat sy 
kragtige impak op die kerk is.

58 Verhoudings: 40 Vrae
Wat moet jy weet voordat julle verhouding ernstig word? Laat hierdie vrae 
jou lei. 

60 Kampe: Ons glo!
Die Eersterivier Jeugkamp 2018 het opnuut die vyf solas ontdek terwyl 
daar heerlik gespeel en gekuier is.

62 Aanlyn: Inspirasie op die internet
Daar is baie inligting wat Christene se geloofslewens kan inspireer. Begin 
jou ontdekking by hiérdie webwerwe. 

63 Tong in die kies: Spaar jou woorde
Is jy iemand wat baie praat? Laat ek jou vertel hoe dit is om ‘n limiet op jou
woorde te hê!
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ien jaar is verby met 45 uitgawes waarin Kruispad wonderlike artikels 
gepubliseer het. Ons is dankbaar dat die Here soveel gawes gegee het 

wat gebruik kon word om die evangelie in ‘n tydskrif te verkondig. Maar soos die 
Prediker sê “vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd” (Prediker 3:1). Net so kry 
verandering ook sy beurt.

Gelukkig het my ma altyd gesê: “Jy het trou beloof aan jou man en aan 
niemand anders nie.” Wanneer jy verandering in die gesig staar of baie graag 
iets wil verander, kan jy gerus aan my ma se woorde dink. Dan kan jy by jouself 
uitklaar: Is hierdie iets wat ek beloof het om vir ewig en altyd aan getrou te wees? 
Nee! Dit beteken nie dat verandering ewe skielik maklik gaan wees nie. Wat dit 
wel beteken is, jy kan met ’n geruste hart aangaan. Jy kan en mag dinge verander. 

Hiermee wil ek jou vertel van ’n groot verandering wat by Kruispad plaasvind. 
Vanuit die Deputate Jeugsorg is daar besluit om die tydskrif elektronies te maak. 
Die tyd het gekom om die voordele van tegnologiese vooruitgang te gebruik. 
Besoek dadelik ons webwerf by www.kruispad.net en teken in om die nuusbrief 
te ontvang. Só sal jy op hoogte bly van alles wat gebeur! 

Geskrewe woorde sal nooit vergaan nie. Geskiedenis en verhale is van altyd af 
nog neergeskryf. Die Bybel is tog immers geskryf! Daarom, al verander Kruispad 
se voorkoms en manier van aanbieding sal ons nie ophou om met woorde 
jongmense te bemoedig en te wys hoe om die Here te dien nie. Ons sal aanhou 
om die gids te wees vir Christus-gesentreerde keuses!

Mag die Here met elkeen van julle wees en julle voornemens laat geluk. «†»

Vriendelike groete
Karin Bain

ReD@KRUiSpaD
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In 1 Korintiërs 13 lees ons van al die aspekte van die 
liefde. Dink aan elkeen van dié aspekte as ‘n kleur en 
lees hier wat die reënboog van God se liefde vir jou 
beteken. 

| WILHAN JOBSE ( GK JEFFREYSBAAI) |
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aar is al baie oor die liefde geskryf en gesê. In die Bybel kom die woord, 
of die onderwerp, meer as vyfhonderd keer voor. Elke keer as die Tien 

Gebooie gelees word hoor ons hoe ons God en ons naaste moet liefhê. Tog, al 
word daar so baie oor die liefde gepraat, lyk ons wêreld nie soos een waarin die 
liefde voorop geplaas word nie. Die liefde skiet in talle se lewens te kort. 

Moenie die liefde verwar met daardie soetsappige oppervlakkige liefde 
soos wat flieks dit uitbeeld nie – dit is geen ware liefde nie. Wanneer gelowiges 
van die liefde praat, bedoel ons daardie agapé-liefde, wat die besondere 
unieke liefde is wat God vir ons het. In 1 Korintiërs 13 word hierdie liefde vir 
ons wondermooi uiteengesit. Ons kan elkeen van dié aspekte van die liefde 
ondersoek om die rykheid van Christus se liefde te aanskou.

liefde liefde? 
isWatWatis
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BiNNeBLaD

V 
 
 
an kleintyd af hoor ons die verhaal van Noag en die ark. Ek is seker 
as jy net die woorde hoor kan jy in prentjies die hoogtepunte van 

die storie oproep: God beveel Noag om ‘n ark te bou want hy gaan ‘n vloed 
stuur. Al die ander mense lag vir Noag, maar hy luister vir God. As kind was 
dit vir my ‘n baie positiewe en gelukkige storie. Noag, sy gesin en al die 
diere is twee-twee veilig en gelukkig in die groot boot. 

Ek dink nie ek het ooit besef dat al die ander mense nou dood is nie! 
En dan is daar die reënboog. God gee dit vir ons as teken dat Hy nie weer 
vloedwater sal stuur om alles en almal te vernietig nie. Die reënboog se 
mooi kleure was hier voorop en elke keer as ek een sien kon ek dink, ja, 
God onthou sy beloftes aan ons. Soos ons ouer word, kan ons die dieper 
betekenis van die verhaal verstaan. Die dag van oordeel gaan kom. Ons 
kan hierdie verhaal weer en weer in diepte lees en verken. Só kan ons dan 
verstaan wat die verhaal vir ons lewens beteken. 

Ongeag hoe goed jy die verhaal van Noag ken, kan 
jy steeds leer wat dit vandag vir jou beteken. 

| WILNA MYBURGH ( Kruispad -REDAKSIE) |

geHOORSaaMHeiD
Geloof &
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’n WêrelD vol 

Haat
A

 
 
 
s daar een ding is wat ons as die mensdom nog nooit 
heeltemal kon verstaan nie, is dit dat slegte goed met goeie 

mense gebeur. Trouens, daar is in die Bybel een hele boek wat omtrent net 
hieroor gaan – Job. Interessant genoeg is Job een van die oudste boeke in 
die Bybel! Die hele boek Job vertel die storie van die man Job wat só reg 
gelewe het dat selfs God gesê het dat hy vroom en opreg is (Job 1:8). Tog 
tref die een na die ander ramp hom tot Job 2:8 vertel hoe hy op die ashoop 
sit en homself met potskerwe krap.

FOKUS
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apOLOgetieK

As God ’n God van liefde is, waarom is daar soveel 
boosheid? Kruispad antwoord dié bekende vraag.  

| KAREL STEYN (Kruispad-REDAKSIE) |
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Wil 
GetuiG!
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oe verkondig ek aan ander die redding van God? Daar is ’n paar sulke 
vrae waarvoor elkeen van ons in die lewe te staan gaan kom. Seker die 

eerste een van hierdie tipe vrae is: hoe vra ek ’n meisie uit, of hoe laat ek ’n ou 
my raaksien? Soos met die meeste van hierdie vrae, is daar ’n baie eenvoudige 
antwoord: Doen dit net! Maar om dit net te doen, is nie so maklik nie. So, in 
plaas daarvan om 10 of 12 stappe te gee oor hoe om die Groot-Kokkedoor-
Getuie te wees, gaan ons na vier beginsels kyk. Toemaar, jy gaan ook nie op 
Google veel kry as jy Groot-Kokkedoor-Getuie intik nie!
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Hoe verkondig ek aan ander die redding van God? 
Hier is vier beginsels wat jou kan help om dit 
makliker te maak om te getuig.

| KAREL STEYN ( Kruispad -REDAKSIE) |
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                                    aaNgeBieD DeUR Die DepUtate JeUgSORg

  teMa: MaaK DiSSipeLS!

ByBeLpLaSiNgStOeR

ViR HOëRSKOOLLeeRDeRS & StUDeNte

23 JUNie tOt 4 JULie 2019

iNSKRywiNgSVORM BeSKiKBaaR By www.gKJeUg.CO.za 
OF gaaN Na HttpS://gOO.gL/FORMS/H8UC0FHtizNFDOzU2

ViR MeeR iNLigtiNg e-pOS gKMaLawitOeR@gMaiL.COM, BeL ReyNOLD FOURie By 
0847076276 OF zaK SCHOLtz By 0798854206 

VeRtReK: Vanaf GK Pretoria-Alkantrant 
VeRBLyF: Tente by Monkey Bay, Malawi
VeRVOeR: Busse & ander voertuie

KOSte: R4000 per persoon
 Sluit vervoer, verblyf en kos in
 Betaal deposito van R2000 teen 
Februarie 2019 om plek te verseker 
 150 plekke beskikbaar
BaNKBeSONDeRHeDe: 
Jeugreëlingskomitee van die Geref Kerk
ReKeNiNgtipe: ABSA Tjekrekening
ReKeNiNgNOMMeR: 410202522
taKKODe: 334410

na  Malawi
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Sorg vir die wat siek is, 
O Here, Jesus Christus;
laat die wat moeg is, rus;
seën die sterwendes; 
gee moed vir die wat ly;
bejammer die aan wie kwaad gedoen is;
beskerm die wat vol blydskap is;

en dit alles ter wille van U liefde.

Amen.
GEBED VAN AUGUSTINUS

waak, O Heer, 
saam die wat wakker word,
of die wat waak of ween vanaand,

en laat u engele heers oor die wat slaap.


