
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad        Belangrike Datums 

07  Desember  Formele en informele diens 

14 Desember   Slegs een erediens in kerkgebou 

16 Desember   Erediens 09:00 by Lorraine gemeente 

18 Januarie     Uitstuurdiens: Waypoint Community Church 

19 – 22 Jan    Week van Gebed: kerksaal ingerig as ‘n Bet-Tefila 

 

Saam op pad vir Christus 

Advent en Kersfees 

Ons kan spesifieke kleure en simbole gebruik om die begin van die kerkjaar  aan te dui. Wag en waak is 

die sentrale tema. Dit is dus ‘n tyd van besinning, voorbereiding en vreugde oor die geboorte van ons 

Verlosser.     

 

Aanstel van proponent 

Die taakspan het besluit om Francois Maritz aan te stel as proponent. Bid vir hom, wat voor of op Dinsdag 

09 Desember moet antwoord of hy die aanstelling aanvaar of nie. 

 

Preke 

Ons het een Heilige Gees as liggaamsbouer. Volgens Sy liggaamsbouer in die kerk gee Hy aan ons almal 

een of meer gawes. Een gawe is egter nooit belangriker as ’n ander een nie. Die doel van die gawes is om 

die kollig weg van jouself op God en medegelowiges te laat val. Ons is een liggaam van Christus. 

 

Getuienisaksie: Aksie België vir Christus 

Nuusbrief Ferdi en Ronel Desember 2014: die jaar was vol hoogtepunte, maar daar was ook soms 

teleurstellings. Tog was Ferdi en Ronel  baie bewus van die feit dat God in alles teenwoordig was en nog 

steeds is. Vandag kan ons nie net oor God en Sy liefde praat nie – ons moet die gaan uitleef en so vir 

mense Sy omgee vir die wêreld wys. Nuusflitse Desember 2014 en Gebedsversoeke Desember 2014 -  

Januarie 2015. 

 

Padlangs 

Dis opvallend dat baie van die ou liedere geskryf is deur mense wat nogal revolusionêr vir hulle tyd was. 

Vandag verkies baie gemeentes om eerder moderner liedere te sing, aangesien die ou liedere as vervelig 

beskou word, terwyl mense 'n paar honderd jaar gelede  in die tronk gegooi is, omdat hulle daardie ou 

liedere gesing het. Isaac Watts het veral geglo dat geestelike liedere,  wat op die lewenservarings van 

Christene gebaseer is, ook in die eredienste gesing moes word. Sien die kruis  bevat die essensiële 
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waarhede van die evangelie bevat. Watts het verstaan wat Paulus in Galasiërs bedoel het: ons kan niks uit 

onsself bereik nie. Dit maak nie saak hoe goed ons dink ons is nie, of hoe ryk of slim ons is nie, ons kan  

onsself nie red nie. Deur oor die kruis te roem, bevestig ons wie ons Redder is. Deur die kruis voorop te 

stel, erken ons dat dit slegs deur genade is dat ons gered is en nie deur ons eie werke nie. 

 

Padkos  

Uitstel en afstel 

Psalm 103 vers 9 en 12: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie.So 

ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. 

God is baie veiliger as diegene wat Hom hier op aarde verteenwoordig. Selfs Dawid het op ’n dag gekies 

om eerder in die hande van God te val toe hy oortree het as in die hande van mense. Die rede? Dawid het 

geweet hy kon veel meer genade by God te wagte wees as by mense. God hou nie vir altyd boek van die 

kwaad nie. Hy is vergeetagtig as dit by die onthou van oortredings kom wat voor Hom neergesit is. So leer 

Psalm 103 ons.  

  

Die Here deel graag nuwe kanse uit. Nog meer: Hyself maak hierdie kanse, soos wat Jesus ons leer in 

Lukas 13:6-9. Bedoelende, Jesus bewerkstellig graag ’n seisoen van uitstel in God se wingerd vir elke 

vrugtelose vyeboom. Natuurlik reik Hy nie lisensies uit om in die gemors rond te lê nie. Inteendeel, Jesus 

spit gedurig die grond in ons harde harte om en werk goeie geestelike bemesting in ons lewens in. Hy sit 

Sy eie reputasie op die spel deur vrugte te waarborg op Sy werk in die hemelse Eienaar se wingerd. 

Daarom kan ons altyd genade te wagte wees as ons in Christus se omgewing is. 

[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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