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Kortpad  Belangrike Datums  
15 April            Almal word genooi om saam te kom eet na die erediens            
27 - 29 April    Mighty Men Konferensie      
11 Mei              Kermis        
 

Saam op pad vir Christus  

Kom toets jou kennis oor bekende Bybelfigure se beroepe. 
 

Begin elke dag hierdie maand deur ‘n Mooi Gedagte te oordink. 
 

Hoekom kerk toe gaan? 
“Ek gaan al vir meer as 30 jaar kerk toe, ek het gedurende hierdie tydperk na ongeveer 3200 

preke geluister, maar ek kan nie een onthou nie. So ek dink ek mors my tyd en die predikante 

mors hulle tyd deur al hierdie preke voor te berei en Sondag vir Sondag te preek".  

 

Gebed vir die Vrou 3  Om vrou te wees, is ‘n voorreg. Om vrou te word is ‘n al-groter-wordende 

kuns..  

 

Padkos  Vars 
Klaagliedere 3 vers 21 tot 23: maar dit sale k ter harte neem en om dié rede bly ek 
hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan Sy 
ontferming nie, dit is elke more nuut. U trou is groot. 
Dagblaaie, supermarkte en restaurante het min of meer een ding in gemeen: hulle hou van die woorde 
“vars” of “nuut.” Die jongste nuus moet elke oggend kraakvars op straat beskikbaar wees in die koerant. 
Kos moet daagliks vars en aantreklik in supermarkte en restaurante uitgestal word. O ja, klere en mense 
moet ook vars wees! Wanneer die vervaldatum verstryk het op enige produk, verdwyn dit blitsvinnig van 
die winkels se rakke af. Dieselfde gebeur met koerante. Gister se koerant is vandag se ou nuus. Dit deug 
net as toedraaipapier vir breekbare items. 
Wel, hier’s nog ‘n brokkie goeie nuus — God werk ook met vervaldatums. Die jongste nuusflits oor God 
in Klaagliedere 3:21-23 is dat sy ontferming elke oggend nuut is. Sy goedheid is so vars soos vandag. 
Gister is oor en verby. Vandag is God se nuwe genadedag. Dit is sy groot dag vir ontferming. Moet dus 
nie een oomblik langer by gister of eergister uitkamp nie. Dit is agter die rug. Goeie herinnerings van 
gister en eergister mag en moet jou wel vandag nog bybly. Maar jy moet hier en nou leef met die 
hemelse manna wat God vandag vir jou uitgedeel het. 
[Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 
 

Kubergroete tot volgende keer 
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