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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Die Woord is soos brood. 
 

Kortpad   Belangrike Datums   

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  is nou op die punt waar ons gaan begin met die beroeping van ‘n tweede leraar.  

Profiel: maak asseblief die breër riglyne ook aan ander predikante bekend. Let wel: dis nie die 

posbeskrywing nie. 

 

Hemelvaart die vergete dag in ons dagboek. Kersfees is vol sentiment en kommersieel ’n 

sukses; Paasfees ’n gewilde langnaweek. Maar hemelvaart – raak dit my? En tóg is dit dié 
belangrike draaipunt in ons geloofsbelydenis oor Christus. 

Ons wêrelde is vol Doenlysies . Veral as jy ’n vrou is! Want dan het jy áltyd iets om te doen. Juis 

daarom hou wees-net vir ons moderne vroue so ‘n verskrikking in.  

As jy snags op pad is, hou altyd die SAPD se waarskuwing  in gedagte. 
 

Padkos: Dissipelskap   

Lukas 14 vers 26 en 27:  As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie 

tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en 

susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom 

nie, kan nie My dissipel wees nie. 

Brenda Goodine sê: 'My vriendin besluit dis tyd om met haar slim vierjarige seuntjie, Benji, te 
praat oor Christus. "Benji," het sy saggies gevra: "Sal jy graag vir Jesus in jou hart wil hê?" 
Benji het sy blou ogies gerol en ernstig geantwoord: "Nee. Ek dink nie ek wil die 
verantwoordelikheid hê nie.'' 'n Mens mag dalk nie van Benji se antwoord hou nie, maar jy moet 
sy eerlikheid bewonder. Hy het nie slegs oor die beloning van dissipelskap gedink nie; hy het 
gedink aan die verantwoordelikhede wat dit meebring. Broer Lawrence, 'n Franse monnik, het 
dit as volg gestel: 'Laat ons altyd daaraan dink dat ons enigste saak in die lewe is om God bly te 
maak.' Dink jou in om voor elke optrede, woord of standpunt te vra: 'Maak dit die Here 
blymoedig?' Hoe anders sal jou lewe wees? Hoe sal ander mense na aan jou deur jou besluite 
geraak word? Jesus het gesê: 'Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aankom nie, kan nie 
my dissipel wees nie.' Mense was nie bedoel om aan kruise te woon nie, maar om daaraan te 
sterf. Elke oggend as jy opstaan, gaan badkamer toe, kyk in die spieël en sê: 'Vandag is jy 
geroep om aan selfbevrediging, selfbelang en selfbewondering te sterf.' Tom Landry, afrigter 
van die Dallas Cowboys, het op 'n keer gesê: 'Die werk van 'n voetbalafrigter is om spelers iets 
te laat doen wat hulle nie wil doen nie, sodat hulle bereik wat hulle altyd wou.' Dit is die kern 
van dissipelskap. Belangriker nog, Jesus het gesê as jy nie gewillig is om dit te doen nie, 'kan jy 
nie' Sy dissipel wees nie. 
Sielskos: 1 Sam 5:1-6:16 en Open 11:15-19 
          
[Woord vir Vandag deur Bob en Debby Gass  www.radiokansel.co.za  Ingestuur deur Sarie 
Harmse.] 
       

kubergroete  tot volgende keer 
[13.05.2012] 


