
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

24 -26 April Karoo Mighty Men Conference  

01 Mei           Kermis 2015 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburg se funksie 

17 – 19 Julie Happenings.  Belangstellendes kan Sonneke kontak by 083 651 5833 

24 – 26 Julie   ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Jou verhouding met God hoef nie ‘n uiterlike nakoming van ‘n stel reëls te wees nie. Die Here is naby aan 

jou. Jy hoef hom nie in ‘n brandende bos of bo-op ‘n berg te gaan soek nie. Nee, Hy is in jou hart. Hy 

skryf homself in ons harte in.  'n Hart wat klop vir 'n uitgestrekte Hand. 

Eksodus 20 vertel die verhaal van God wat die noodkrete van die volk hoor en hulle van onderdrukking 

bevry. Ek is die Here jou God wat jou bevry het. Mag ons hierdie woorde glo en deur die tien gebooie, die 

Goddelike vryheidsmanifes, lééf!  

 

Padlangs 

Jesus het die verhouding tussen God, ons, ander mense en die natuur, wat deur ons eie selfsug en sonde 

gebreek was, kom herstel. Daar aan die kruis van Golgota het Hy ook jou verhouding met God kom 

heelmaak. Volmaakte vrede 

 

Padkos  Koffie is nie outomaties gelyk aan vergifnis nie 

1 Johannes 3 vers 18: Ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die 

daad bewys word, en dan in opregtheid. 

 “Ek het jou verkeerd behandel, maar kan ons daaroor gesels oor ’n koppie koffie?” Wie weet hoeveel keer 

hoor jy sulke tipe opmerkings. Mense loop mekaar onder die stof en meen dan dat ’n vinnige koppie koffie 

jare se seermaak of vernedering in een kuier kan wegvat. Of dat ’n vinnige “askies” genoeg salf vir diep 

wonde is. Natuurlik moet ons vergeef. Ongetwyfeld is woorde soos “askies”  lewensbelangrike taal 

wanneer vergifnis ter sprake is, soos wat Jesus ons leer. En, nee, ons hoef nie eers aan geheueverlies te 

ly voordat ons oor begin met mekaar nie. Of voordat ons daardie goor boeke toemaak nie. Maar vergifnis 
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is nie gelyk aan ’n vinnige “askies” sodat die oortreder weer in een oogwink op die morele hoëgrond is en 

die bal terug is aan die kant van die slagoffer nie. Vergifnis, die Here se soort, vra offers. Dit vra meer as 

net “askies” per mond. Dit vra ook reg doen en reg leef. Die Here Self vra dit van ons. Hy stap saam op 

die moeilike pad wat ons per woord en daad na mekaar toe moet aandurf.  

[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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