
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

18 Februarie       Fonteinvriende se eerste 2016 byeenkoms 

28 Februarie       Eerste geleentheid vir belydenisaflegging 

12 Maart            MTR Smit se fondsinsameling 

29 Apr – 01 Mei  Mighty Men. Kontak Frans Krause 083 452 6396 

Saam op pad vir Christus 
Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

 

Sake vir gebed Sake vir Gebed 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis.  Pryse/donasies vir ‘n kompetisie is baie welkom. Ons 

mikpunt is om op die laaste die wykslyste teen einde Februarie gereed te hê vir verspreiding in die 

gemeente. Daar word nog dringend gesoek na konvenors vir die  koeldrank-, vetkoek- en vleistafels. Lees 

die details op die nuutste kermislys. 

 

Christene staatsvyande in Noord-Korea 

Hierdie is die gevaarlikste land ter wêreld om ‘n Christen te wees. Christene word as staatsvyande 

bestempel en moet noodgedwonge in die geheim bymekaarkom. Om ‘n Bybel te besit, kan jou hele 

uitgebreide gesin se lewens in gevaar stel. Daar is tussen 70 000 tot 80 000 Christene in strafkampe. Ten 

spyte hiervan kies Noord-Koreane steeds om Jesus te volg en groei die ondergrondse kerk jaarliks. Kom 

ons  bid visueel vir Noord-Korea. 

 

Padlangs: Nogtans sal ek vertrou 

Soms beleef ons toe deure, net soos  Koum en Acton wie se aansoeke om werk by Facebook afgekeur is. 

Met verloop van tyd beleef ons meestal hoe daardie toe deur juis God se manier was om ons van verdere 

seer of verkeerde besluite te beskerm. Terloops, Facebook het 5 jaar later die wêreld se grootste 

boodskapdiens, naamlik WhatsApp, by Koum en Acton gekoop. Nogtans sal ek vertrou 

 

Padkos  Geloof word nie sommer net so verloor nie 

Lukas 15 vers 10: Ek sê vir julle: “Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een 

sondaar wat hom bekeer.” 

“Ek het my geloof verloor,” vertel iemand in ’n gesprek. “Dis nog niks; ek het my beursie  

verloor,” reageer iemand anders. Terwyl almal verleë hieroor lag, wonder ek by myself hoe verloor mens 

jou geloof presies? Dit kan tog net gebeur as jy aan geloof dink as een of ander item, objek of besitting 
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waaroor jyself volledige beheer het. Geloof is egter nie ’n skakelaar wat jy kan aanskakel en afskakel 

wanneer dit jou pas nie. Geloof, soos wat die Bybel hieroor praat, is ’n lewende verhouding met God. In 

hierdie verhouding is ons die verlore eiendom wat teruggevind is deur die Goeie Herder, soos wat Jesus 

vertel in Lukas 15. Hy het juis gekom om sy Vader se kosbare eiendom te kom opsoek. Hy kon dit nie vat 

dat sy Vader se aardse eiendom hier in die wind en die weer rondhang nie. Hy is die Een-Man 

soekgeselskap van God wat verlorenes soek totdat Hy hulle vind. Dan dra Hy hulle terug na God se 

feessaal toe. Dus, as jy dreig om jou geloof te verloor, of as jy van iemand hoor wat dit oorkom, onthou 

dan God spesialiseer in verlore items. Hy laat Homself nie so maklik verloor nie!  

[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

  

kubergroete tot volgende keer 
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