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ChristusChristusChristusChristus    

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor die huisie met die goue 

vensters. 

 

Kortpad   Belangrike Datums : 

06 Mei             Slegs een oggenddiens: die pad vorentoe word bespreek. 

11 Mei             Kermis        

04 Junie          Sinodesitting begin 

09 Junie          Basaar by Louisa Meyburgh 

16 Junie          ViA ontbyt saam met Lindie Strydom [Van Eeden] 

 

Saam op pad vir Christus:   

Ons doen voorbidding vir:  die beroeping van ‘n nuwe predikant, dienswerkers, diakens en ouderlinge om die 

vakante poste in wyke te vul en die kermis. 

 

Begin elke dag in Mei met ‘n  mooi gedagte.    

Om werklik vrou  te wees, moet die hart van die vrou, volgens die spoorsnyer Kalimbo, soos 3 dinge wees: 

gras, fontein en die rooidag. 

Kosie stem saam met sy pa en sussie dat 2012 ‘n ‘sukkel jaar’ is. Wysneus prober geduldig verduidelik 

 in Die storie van die dae: Vrydag en Sondag wat deur Louis Maritz geskryf is. 

Lees meer oor hoop in die Bybel – hoop wat bekend is, lewe, glo, bevry, verbly, bid en groei – en deel dan 

hierdie hoop met ander. 

 

Padkos: Die kompetisie is oor. 

Psalm 139 vers 14 en 17: Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse 

geskep. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! 

Party mense se lewe is ‘n voltydse kompetisie. In die verkeer moet hulle eerste by die volgende 

verkeerslig stilhou. In enige ry moet hulle voor staan. In elke eksamen moet hulle onder die top 

tien eindig. Elke gesprek is vir hulle ‘n geleentheid tot debat wat ten alle koste gewen moet 

word. As iemand iets beter as hulle doen, dan word hulle grasgroen van jaloesie. Maar as hulle 

aan die wenkant is, dan loop hulle oor van hulleself. Dikwels gebeur sulke kompetisies openlik, 

ander kere gebeur dit agter die skerms. Tog weet jy altyd as kompeteerders jou uitgekies het as 

hulle nuutste teiken. Hulle wil gedurig weet hoe jyself “presteer.” Die oplossing? Moenie 

deelneem nie. 

Die Here het jou ‘n mens in eie reg gemaak. Jy hoef jouself nie gedurig te bewys nie, veral nie 

teenoor kompeteerders nie. Wees tevrede met wie en wat jy is. Die Here het jou immers jy 

gemaak! Jy is uniek — soos wat Psalm 139 leer. Gaan leef jou talente en sterkpunte op unieke 

maniere uit. Solank as wat jy aan ander se verwagtings probeer opleef of met hulle kompeteer, 

gaan jy slegs die tweede beste jy wees. Die kompetisie is in elk geval verby.  
[Kernkrag deur Stephan Joubert  www.ekerk.co.za] 

                  

 kubergroete  tot volgende keer 
[06.05.2012] 


