
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Kol 1:1-14 Die Heilige Gees werk liefde in ons. 

Kortpad Belangrike Datums 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van kermislyste en boekie met kaartjies 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van Communitas gemeentevraelyste 

29 Mei                    Hemelvaart 

06 - 08 Junie  Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   

  Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

13 – 15 Junie  Wild at Heart Bootcamp vir mans. 

7 – 11 Julie  Avontuurweek 

29 – 31 Augustus Happening 8 

 

Saam op pad vir Christus 

Pinkster 2014 

Bind hierdie Pinkstertyd ‘n rooi strik om die boom voor jou huis. Daar is ook ander simbole van hierdie 

seisoen in die kerkjaar by ons kerk uitgebeeld.  

 

Preke:  Lydensweek 

Jesus het almal wat Hom kruisig en hulle wat saam met Hom gekruisig word, lief.  

Hy bid ook vir my en jou, vir ons wat Hom nie haat, verraai of spot nie. Vir ons wat so af en toe 

wegkom met ‘n “bietjie oneerlikheid” in ons besigheidstransaksies of op ons belastingvorms. Hy bid vir 

ons wat nie ons  naaste liefhet soos onsself nie. Ons wat nie regtig bekommerd is oor hulle wat nie die 

Here as Verlosser ken en dien nie.  

Kraggakamma en PE-Noord vat hande  

Die finalejaar-kategesegroep wil tydens hul gebedswandeling in PE-Noord klere saamvat vir hulle 

klerewinkel. Klere-donasies kan by die kerkkantoor ingegee word. 

 

Tweede leraarspos 

Met die huidige dankofferinkomste sal daar eers weer in die 2de helfte van 2015 met ‘n beroepingsproses 

begin kan word. Bly asseblief die Here dien met u beste dankbaarheidsbydrae. 

 

Padlangs   

Ons is afhanklik van horlosies, dagboeke, rekenaars, selfone, noem maar op, alles om ons te help om ons 

tyd te kan benut. Van die oomblik dat die wekker in die oggend lui om ons wakker te maak, word ons 

daaglikse roetine deur tyd gereguleer. 

Gebedsbrief  Van der Merwes 

‘n Mens skrik en sien dan  dat die Here eintlik alles klaar in Sy Hand het en dat jou  

skrik heeltemal te laat is. ‘n Uitreik na Muapula word beplan gedurende Augustus – Oktober. 
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Kleinskool 

Gedurende die onlangse April vakansie is ‘n uitreik in Kleinskool gehou – deur die kinders en werkers 

self. 

 

Mannegroep: Moenie Jesus in die verleentheid stel nie 

Is jou karakter, jou optrede en jou verbintenis tot Christus vir Hom  'n bron van vreugde of 'n 

verleentheid?  Wanneer dit by geloof kom, kan jy fier staan. Maar as dit by dissipelskap kom, waar staan 

jy?  

 

Wild at Heart Mannekamp 

Dit gaan oor ‘n geestelike reis, nie oor ‘n fisiese retreat nie. Word weer die man wat God bedoel het jy 

moet wees. Lees weer die inligting, vul die inskrywingsvorm in en e-pos dit vir Kobus Prinsloo 

asseblief. Die lys gaan nou vinnig vol word. Druk die pamflet en versprei dit onder jou vriende en manne 

by die werk. Lees ook die algemene vrae [FAQ]  vir nog meer inligting oor die kamp.  

 

Happening 8 

Happening 8 vind plaas tydens die laaste naweek van Augustus van die 29ste tot die 31ste.  Daar is nie 

baie tyd oor om in te skryf nie aangesien dit altyd lank voor die tyd vol is.  ‘n Derde van al die plekke is 

reeds gevul.  Die naweek se fokus is om elkeen se verhouding met die Here te vernuwe.  Laai die 

inskrywingsvorm af en word deel van die Happening beweging.  Lees gerus ook wat die Happeners oor 

Happening 7 te sê gehad het.  

 

Padkos  Sonde laat sy spoor 

Romeine 5 vers 15b: Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van 

God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel 

oorvloediger aan baie geskenk.  

Jeremia 31 vers 34b: Ek sal hul oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.  

Wanneer iemand na aan jou jou regtig ‘n vuil streep getrek het, gaan jy dit nie maklik vergeet nie, al is 

julle weer vriende. Beteken dit dan dat jy nie regtig vergewe het nie? En beteken dit dan ook wanneer 

God die boeke oopslaan op die oordeelsdag soos beskryf in Openbaring 20:12, ons sonde daarin 

opgeteken staan en sal God dit teen ons hou? 

 

Miskien moet ‘n mens dit so probeer verduidelik. God het nie sy “hardeskyf” of “geheuebank” uitgevee 

nie, maar Hy kies om nie te onthou nie. In Jeremia 31:34 lees ons dat God ons sondes vergewe het en dat 

Hy nie meer daaraan dink nie. Om “nie daaraan te dink nie” is anders as om te vergeet. Dit beteken dat ‘n 

mens nie moeite doen om iets te herroep nie. Dit is wat God doen met ons sondes. 

 

En so is dit met jou en my. Ons sal altyd pynlike herinnerings aan ons sonde saam met ons dra want die 

effek van sonde kring ver uit. Selfs jare na sekere oortredings plaasgevind het, oorweldig die enormiteit 

daarvan ons steeds. Ons het egter die keuse om nie toe te laat dat ons verkeerde dade van die verlede 

ons toekoms bederf nie. Deur God se genade hoef ons dit nie te vergeet nie; ons moet net besluit om dit 

nie elke keer in herinnering te roep nie. 

 

Op talle plekke in sy Woord herinner God ons daaraan dat ons oortredings iets van die verlede is. Hy 

verwyder dit so ver as die ooste van die weste (Psalm 103:12). Ons mag nie weer daarnatoe teruggaan 

nie. God plaas ook geen beperking op vergifnis nie. Dit geld vir altyd. Die wonder van God se vergifnis is 

dat ons telkens van nuut af kan begin – natuurlik nie om weer sonde te doen nie – maar ons sondes te 

bely en vergifnis te aanvaar. 

 
Gebed: Here, ons kan nie verdra dat ons vir ewig met ons sonde moet saamleef nie. Dankie dat 

U vergewe en kies om nie te onthou nie. Help ons om ook so te vergewe.  Amen          

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-05-18] 
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