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Kom kuberklets en kuberkoukus oor die simboliek van 'n skoolwapen. 

 
Kortpad Belangrike Datums  
14 Augustus   Junior en Senior kategese 
21 Augustus   Belydenisaflegging. 
21 Augustus   Ons eerste gesamentlike “gemengde aanbiddingstyl” erediens  
                        in kerkgebou.   
 
Saam op pad vir Christus   
Leef volgens die voorbeeld van Christus is die oorhoofse tema tydens vandag se erediens. 

Preekrooster.  
Hoe voel die gemeente oor die Gemeentevergadering van 24 Julie 2011? Terugvoer.  
Merryvale leer ‘n mens wat ‘compassion is the essence of life’ werklik beteken. Kom ervaar dit 

tydens die Kermis. 
Slegs Afkondigings  moet die kerkkantoor Donderdae voor 10:00 ontvang, word daardie week op 

die Sondag Kommunikamma geplaas. 
 
Padkos: Laat Jesus jou probleem oplos 
Johannes 2 vers 3:  Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie 
meer wyn nie.”   
In die Bybelse tyd is daar verwag dat 'n gasheer wyn sou aanbied. Dit was 'n blyk van respek 
aan die gaste, en was 'n ernstige sosiale flater wees as die wyn sou opraak! Let op hoe Maria die 
probleem hanteer het: sy het nie verskonings gemaak of ander blameer nie. Sy het die 
probleem aan Jesus se voete gelê. Dis 'n slim skuif. 'Hoe verbeur ons tog die vrede, ag hoe 
dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart.' Jesus het die 
bediendes beveel om die kruike vol water te maak en van die water aan die seremoniemeester 
te gee. Die Bybel sê toe Hy die water proe, '...[het dit] wyn geword...' (Johannes 2:9). Let op: 
dit het gebeur nadat hulle Jesus gehoorsaam het, nie voor die tyd nie. Tydens 'n vurige 
kerkraadsvergadering het 'n ouderling voorgestel dat hulle oor die kwessie bid. 'n Ander een het 
teruggekap: “Is ons nou daar?” Daar is twee redes waarom ons gebed die laaste uitweg maak in 
plaas van die eerste: ons dink ons kan die probleem self oplos, en ons voel onwaardig en dink 
dan, 'Maria was Sy moeder; sy kon Hom vra. Hy het sekerlik groter probleme as myne om op te 
los.' Nee, al jou probleme is vir God belangrik! Hy het jou lief (Psalm 18:20). Hy voel oor jou 
soos 'n bruidegom oor sy bruid (Jesaja 62:5). Jy is nooit te gering om jou Hemelse Vader se 
hulp te vra nie. Volg Maria se voorbeeld: bring die probleem na Jesus, doen wat Hy beveel en 
kyk hoe Hy dit oplos!  
[Bob en Debby Gass www.radiokansel.co.za Ingestuur deur Sarie Harmse] 

 
kubergroete  tot volgende keer 
[14.08.11] 


