
Kuberkamma – padkos vir almal wat saam op pad is vir 
Christus 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Die Groot Lig in die Duisternis 

 

Kortpad              Belangrike Datums  

18 November    Fliekaand: The Encounter  

19 November    Krismis in Hillbrow deur Elise Bosch 

22 November    Inlewering van kolwyntjies en stokkielekkers vir Kleinskool 

Kerspartytjie 

23 November    Kraggakamma Kersmark 

23 November    Kleinskool se Kerspartytjie 

 

Saam op pad vir Christus:  

Onluste op Wes-Kaapse plase: ons bid dat die Heilige Gees kalmte en vrede in elkeen se hart 

sal bewerkstellig sodat die geweld kan eindig.  

Die Protea- en Sonneblom-selgroepe het 'n mooi herinnering in die skatkis . 

Kom ons probeer om die heilige in die alledaagse raak te sien. Die Messias onder ons 

Onder die items wat Huis Louisa Meyburgh  baie sal waardeer, is: verbande, pleisters, skeer- en 

badseep, waslappe, teelepels ens. Alle bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 

 

Padkos: Goeie Woorde 

Mark Twain het gegrap: 'Dit neem twee jaar om te leer praat en die res van jou lewe om jou 

mond te beheer.' Die Psalmdigter het gebid: 'Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U 

aanneemlik wees, Here..' Psalm 19:15 

 Die sonde wat dikwels in die kerk verdra en soms selfs gekondoneer word, is die sonde van 

skinder. Jesus het argelose woorde veroordeel deur te sê dit 'is...wat 'n mens onrein maak.' 

(Matteus 15:18). Wat van woorde wat uitkom sonder dat ons dink hoe dit ander mense raak? 

God hou Hom nie doof hiervoor nie! Jesus sê: 'Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal 

hulle rekenskap moet gee.' (Matteus 12:36.) Jou woorde bou of breek, ontmoedig of inspireer, 

genees of maak seer. Kies dus sorgvuldig. Argelose woorde is dikwels net die betekenislose 

geklets as ons niks noemenswaardig het om by te dra nie. Hoe meer jy so praat, hoe makliker 

verval jy in 'n geskinder wat mense seermaak. Salomo skryf: 'As 'n dwaas nie praat nie, kan 

selfs hy aangesien word vir 'n wyse...' (Spreuke 17:28). Sal jy iemand vertrou wat altyd 

ligsinnige goed sê? Nie? Hou dan op en dink na oor wat uit jou mond uit kom! Gaan jy meer 

respek kry en minder verwarring veroorsaak as jy stilbly? Of meer oordeelkundig wees met die 

stories wat jy vertel? Of tweekeer dink voor jy van 'die heup af skiet'? Die Bybel sê: 'Wat julle 

sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen 

behoort te antwoord' (Kolossense 4:6). 

 

Sielskos: Jos 8:30-10:43; Luk 22:39-53; Ps 24; Spr 21:1-2 

 

[Geskryf deur Bob en Debby Gass. Ingestuur deur Sarie Harmse. www.radiokansel.co.za]             

 

kubergroete  tot volgende keer 
[18.11.12 
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