
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

[Nie beskikbaar nie] 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Dit is nie ons wat maak dat die koninkryk en die kerk ’n sukses is nie. God se koninkryk hang ook nie van 

invloedryke mense of ons programme, aksies en byeenkomste af nie. Ons moet die groei van die 

evangelie in Sy hande laat. Iemand baie groter as ons is aan die werk. Ons is saaiers van die Woord. 

 

Die NG kerk, ook ons gemeente, het die afgelope paar jaar baie stormagtige tye beleef. Soms woed daar 

ook storms in ons persoonlike lewens en dit voel asof die golwe oor jou kop spoel en jy besig is om onder 

te gaan. Gee jou storms vir Hom. Dit is nie nodig om Hom in beheer te plaas nie. Hy is in beheer van ons 

skip in mooi- en in onweer. Die fout wat ons maak, is om Hom klein te maak sodat Hy vir ons maklik 

hanteerbaar en verstaanbaar is. Glo in die Here wat storms stilmaak 

 

Die Cala-gemeente beleef ‘n wonderwerk 

Mnxe was vir baie jare hierdie gemeente se probleemkind-wyk. Die gemeente moes noodgedwonge ‘n 

ongebruikte rondaweltjie by iemand leen vir kerkdienste. En toe begin 'n taxibestuurder  sy rol as 

ouderling baie ernstig opneem… 

 

Selgroepe  

Azaleas se mooi naweek 

Die Azaleas het vadersdag saam met ons Vader op 'n baie mooi plek  gevier deur ook saam stil te word 

rondom Sy Woord.  

 

Padkos  Dink voordat jy praat 

Jakobus 3 vers 3 tot 5a:  Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en 

het ons hulle hele liggaam onder beheer. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en 

tog het dit groot mag.  

Jakobus weet dat woorde nie net klanke is wat by ons mond uitkom nie. Woorde het krag en daarom 

waarsku hy ons om in beheer te wees van wat ons sê, want dan sal ons ook in beheer wees van ons 

aksies. Die gebruik van woorde is 'n ernstige saak. In Spreuke 18:21 lees ons: "Die tong het mag oor 

dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra." So kan ouers byvoorbeeld deur hulle woorde 

'n kind opbou om 'n positiewe selfbeeld te hê, maar deur byvoorbeeld nooit vir 'n kind te sê dat jy hom 

liefhet of trots op hom is nie, kan die teenoorgestelde uitwerking hê. 
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Jesus self waarsku ons ook dat ons versigtig moet wees wat ons sê. “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige 

woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde 

sal jy vrygespreek of veroordeel word.” Matteus 12:36-37 

  

Maak vandag erns met jou woorde. Dink voordat jy praat. Onthou: "'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 

'n krenkende woord laat woede ontvlam." Spreuke 15:1  

 

Gebed: Here, dankie dat U ons weer opnuut bewus maak van die krag van woorde. Help ons om 

ons woorde so te gebruik dat dit altyd tot eer van U Naam sal wees.  

[Mims Turley www.versndag.co.za]  

 

kubergroete tot volgende keer 
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