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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor ‘n mooi storietjie. Drie Bome                   

Kortpad
Tieners van  ons  gemeente  het  die  Lewensverrykingseminaar  en  -kamp  op 
Wellington gedurende Desember 2008 bygewoon. Nooi hulle om die foto’s op die 
webwerf te gaan kyk. Meer hier

Saam op pad vir Christus
Geen weeklikse afkondigings [Kommunikamma] is gedurende April geplaas nie. Daar 
was  heelwat  praktiese  implikasies,  byvoorbeeld  onsekerheid  oor  tye  van 
Bybelstudiegroepe, tipe eredienste, die nie-plasing van belangrike afkondigings en 
inligting oor die prediker en skrifgedeeltes van die eredienste op die webwerf. Ons 
spreek  ons  waardering  uit  teenoor  almal  wat  betrokke  is  by  die  opstel  van  die 
afkondigings,  die  beplanning  van  eredienste  en  ander  gemeentelike  aktiwiteite. 
Weeklikse afkondigings

Padkos  Dit gaan oor wie jy is

Lukas 18 : 10 – 14 Die Farisëer het gebid:”O God, ek dank U dat ek nie soos ander 
mense is nie: diewe, bedriëers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie.” 
Die  tollenaar  het  bedroef  op  sy  bors  geslaan:”  O  God,  wees  my  arme sondaar 
genadig.”

Die grootste vryheid op aarde is om al jou maskers in die teenwoordigheid van God 
af te haal. Vra maar vir daardie man in Lukas 18 wat net een sinnetjie kon prewel: 
"Wees my, arme sondaar, genadig!" Dadelik het hy weggestap as iemand wie se 
saak met God reg was. Die Evangelie gaan oor wat God verniet vir jou doen om by 
jou uit te kom, nie oor alles wat jy moet doen om by Hom uit te kom nie.
 
Vryheid begin wanneer jy besef jy hoef nie langer die Here se guns te probeer wen 
nie. Dan gaan daar 'n splinternuwe lewe voor jou oop. Die ware sleutel tot vryheid is 
wie jy in Christus is, nie in wat jy alles vir Hom moet doen nie! Om jou identiteit in 
God se verniet genade te vind, is steeds die groot geheim. Vryheid is om in die Here 
te rus, nie in al jou geestelike pogings wat jou soos 'n mier van vroeg tot laat laat 
hardloop nie. Hoor hier, jy hoef nie God se guns te probeer wen nie. Jy kan dit in elk 
geval nie vanself regkry nie. Hy het jou lankal lief oor wie jy reeds in Christus is. 
[Uit: Kernkrag [inskrywings@ekerk.co.za]  deur Stephan Joubert]  
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Kubergroete tot volgende keer.


