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Kom kuberklets en kuberkoukus oor Enig in jou soort. 
 

Jesaja 66 vers 13:       
Soos ‘n moeder haar kind veilig laat voel, so laat Ek julle veilig voel. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
 

13 Augustus    Die Arbitrio Mannekoor tree op saam met Framesby se Fantasia koor,   
                       Lorraine blaasorkes en Elizma Beets. 
15 Augustus    Ouerskapkursus begin. Kontak Danie Matthee vir meer inligting.  
16 Augustus    Vertitas opleiding begin. 
29 Augustus    JAM BASH  Kom “Praise and Worship” saam met die ‘band’ Kerugma. 
 
Saam op pad vir Christus 

Ken ons nog die Alfabet  van die huwelik?   

 

Padkos :  Laat Hy jou bemoedig 

2 Korintiërs 1 vers 3: Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke 

omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help Hy ons. Daarom kan ons ook 

weer ander help wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met 

dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. 

 
God kán jóú in die uiterste omstandighede bemoedig. Hy red jou uit dilemmas; al het jy 
gedink daar is géén uitkoms nie. Hy gee aan jou vrede, selfs te midde van trauma. Jy sal 
lewe, liefhê, en verlies ervaar. Deur sekere dinge te verloor, sal jy eintlik dié wat jy behou 
het méér waardeer. Dit is immers die bitter van verloor wat oorwinning so soet laat smaak. 
Hoe kan jy jou oorwinning vier, as jy nooit 'n nederlaag gely het nie? Jy lewe elke dag 
sonder om te weet wat môre bring, maar wetende dat God oor al jou môres beskik. Jou 
môres is nie in jou werkgewer, aandelemakelaar, lewensmaat of enigiemand anders se 
hande nie. Ook nie eens in jóú hande om te manipuleer en beheer nie. Nee, al jou môres is 
in God se hande! Dus, leer God ken, want jy het Hom nodig. Hy sal jou altyd ondersteun; 
selfs wanneer alles en alm al nie meer daar is nie. Hy is saam met jou in die donker 
plekke. Sy belofte aan jou is, '...In die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar 
vreugde.' (Psalm 30:6 NLV). Hoe lánk die nag ook al is, die môre breek altyd aan en 
daarmee saam Sy vreugde. Dink aan al jou donkerste nagte - jy het altyd die oggend sien 
kom. Sý genade was altyd vir jou genoeg; het jou beskerm, gedra en bemoedig. Tye en 
seisoene mag verander, maar God nié. Hy is altyd die Vader '...wat in elke opsig 
bemoedig...' Hy behoed en bewaar jou vandag! 
 
Sielskos: Deut. 18-21; Luk. 10:38-42; Ps. 78:40-55; Spr. 16:32 
 
[Uit: Jou Woord vir Vandag  Dagstukkies@radiokansel.co.za www.radiokansel.co.za  ingestuur deur Sarie Harmse] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


