1. Die oor word geaktiveer deur ŉ stem. ŉ Stem aktiveer die emosie en gedrag/reaksie van die hoorder.
2.God gee opdrag aan die profeet Jona om na Nineve te gaan en
die inwoners daar aan te spreek, maar Jona vlug na Tarsis. God
stuit Jona terwyl hy op ŉ skip vlug en ŉ storm op die see losbars.
Die bemanning van die skip gooi Jona oorboord. Die
storm bedaar en Jona beland in ŉ groot vis se maag, waar Hy tot
God bid, wat hom red.
3.Jona kry weer die opdrag, gaan na Nineve en spreek hulle aan
met die boodskap wat Ek jou sal gee. Jona 3:4 : "Nog net veertig
dae en Nineve word verwoes." Die God geïnspireerde woorde het
op die regte ore geval. Die inwoners het hulle voor God verootmoedig. Hulle klee hulle in rouklere: mens en dier. God
ontferm Hom oor hulle en spaar hulle van die ramp. Jona was
ontsteld en kon nie hiermee saamleef nie. Hoe affekteer
ek en jou stem ander se lewenswyse of val dit op dowe
ore?
4. Ons Vader , help ons om gehoorsaam te wees en om
Geesvervulde woorde tot ons hoorders te spreek. Amen.

1. Tannie Alet: sy is na Brits oorgeplaas.
2. Isabel du Toit: sy moet nog twee weke wag voordat hulle
kan opereer.
3. Tienie Maree: hy het ‘n operasie ondergaan.
4. Karen Strauss, dogters en familie: ons innige meegevoel
aan hulle met die afsterwe van Karen se mammie.
5. Ons mark: ons dank die Here vir al die seën en bid vir Sy
beskerming en genade oor ons.
6. Ons matrieks en studente: baie sterkte met julle eksamen.
Mag die Here jul elkeen wysheid, insig en kalmte gee.
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