
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor   

Kersfees: wanneer en wat?  
 

Kortpad   Belangrike Datums  
31 Desember     Oujaarsdiens  18:30 
19 Januarie        Skole heropen 

23 Januarie        Kategese 

23 Januarie        Koor 

             

Saam op pad vir Christus     

Belangrike kennisgewing  

4 Nuwe fietse is gevind in Fernglen-area: al 4 fietse [2 groot en 2 klein] het dieselfde 
kleur. Indien u weet aan wie dit moontlik behoort, kontak asseblief vir Corrie Meyer 083 
270 9895. 
 

Jeugwebwerf:   

Wouter, Stoffel en Wysneus beplan Die Kersfeespartytjie .  Wat beteken Kersfees vir die 

jongspan? Bou die toneel van Jesus se geboorte. 
 

Ons vier Kersfees met vreugde en vrede: Dis Kersfees.     Kersfees Oorwinningslied.     

Kersfees Gedig. 
 

Wat beteken "Geseënde Kersfees?" 

Is 25 Desember sinoniem met "Geseënde Kersfees" net soos wat 1 Januarie sinoniem is 
met: "Voorspoedige nuwe jaar?" Wat beteken al daardie "Geseënde Kersfees"-wense wat 
jy deesdae selfs per SMS van maatskappye en winkels ontvang wat jou van g'n Adamskant 
af ken nie? Is ek verkeerd of sommer net moeilik as ek "Geseënde Kersfees" nie vir 
enigeen sê nie? Vir my gaan dit oor Christus wie se geboorte ons in Kersfees herdenk, nie 
oor "goeie wense" wat ek ander toewens sodat ons almal net 'n lekker "Kersfees-gevoel" 
kan hê nie. 
"Geseënde Kersfees" — klink my daar's net een rede hoekom ek dit kan sê — omdat dit die 
viering van Jesus se geboortedag is. Nee, dis nie sy geboortedag self nie; die kerk het 
slegs besluit om dit op 25 Desember te vier. Daarom is dit 'n spesiale dag waarop ons bly 
is oor die koms van die ware Lig wat die donkerte kom wen het. As ek dus vir iemand sê: 
"Geseënde Kersfees", dan nooi ek daardie hoorder uit om saam met my Jesus se wendag 
te vier, daardie dag toe sy voete hier tussen ons grond geraak het om alles en almal te 
kom verander! Mag hierdie Gesëende Kersfees ook oorvloei na 26 en 27 Desember... 
[Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 
        
Padkos: Vertel my die ou ou tyding, soos vir 'n kindjie klein ...” 

1 Korintiërs 2 vers 7: Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge 

waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot 

ons ewige heerlikheid.  



Een Kersoggend op pad kerk toe, sê 'n klein seuntjie aan sy pa: “Gaan jy ons hierdie jaar 
toelaat om Kersfees te geniet of gaan jy weer alles bederf deur dit vir almal te probeer 
verduidelik?” 
Die kind, anders as sy vader, het iets van die onverklaarbare misterie van die geboorte van 
Jesus verstaan. Hy het in sy hartjie geweet om dit te ervaar, sny dieper as om dit te 
verstaan. Om deur die wonder van Kersfees oorweldig te word is, beter as om dit in 
beperkte menslike terme te verklaar. Sy pa weer was bang as sy seuntjie dit nie mooi 
verstaan nie, sal hy dit nie kan glo nie. 
Dit is soos die slim man wat erken het dat hy as kind so min geweet het dat hy die 
Kersverhaal soos deur Lukas vertel, vir soetkoek opgeëet het. Later het hy gedink hy is te 
slim met al sy studies in die wetenskap, Skrifuitleg, vergelykende godsdiensstudies en die 
filosofie om die mirakel van die geboorte te glo. Uiteindelik moes hy erken dat hy so min 
weet dat hy die verhaal vandag glo net soos wat dit in Lukas vertel word. 
God by ons: Word hierdie Kersfees deel van die misterie van God as mens, Immanuel. 
Maak jou geskenke oop met dieselfde verwondering waarmee die herders die Kind in die 
krip ontdek het. Gee geskenke met dieselfde gesindheid as die konings wat van ver af 
gekom het om die Koning onder die konings te eer. Neem, eet en word versadig van iets 
wat groter is as die menslike begrip of verstand. Geseënde Kersfees! 
 
Gebed  Here, mag my siel hierdie Kersfees deur U geboorte opnuut gebore word. Amen. 
[www.versndag.co.za  deur Hennie Symington] 

           
kubergroete tot volgende keer.       


