
Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma ––––    padkos vir almapadkos vir almapadkos vir almapadkos vir almal wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir 

ChristusChristusChristusChristus    

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  die visie vir 'n nuwe bediening. 
Kortpad      Belangrike Datums   

05 Aug       17:30  Gesamentlike lofprysing en aanbidding in saal. 

                    18:00  Loving The Bad Man in saal vir almal 13 jaar en ouer. 

                    18:00  Animasieprent: Lion of Judah in kerk vir kinders 12 jaar en jonger. 

08 Aug       Gemeente Bestuurs-/Voorsittersraad vergader in gebedskamer.   

25 Aug       ViA manne-ontbyt 

 

Saam op pad vir Christus:   

Daar is verskeie maniere en middele waarmee ons die kinders van die MTR Smit Kinderoord 

se  opdraandes  ‘n bietjie minder steil kan maak, byvoorbeeld met koor-afrigting, grimering vir 

en vervoer na matriekafskeid, kategese, klere, kantgordyne en vele meer. 

‘n Uitroep om hulp: Kleinskool se bakkie, hul enigste voertuig, waarmee hulle kos gaan haal 

om uit te deel aan ongeveer 400 mense, het gebreek. Hulle het geen fondse om dit te laat 

herstel nie, omdat  daar onlangs R30 000 by hulle werkswinkel gesteel is.  

Vir Matrieks se aandag: Diensjaar vir Christus 2013 is ‘n jaar vol avontuur om God en jou naaste 

te dien. Kontak Ds Veneto vir meer inligting. 

Ons hoef nie toe te laat dat die duurste stuk gereedskap op die duiwel se vendusie ons 

mismoedig stem nie. 

‘n Getuienis lei tot ‘n opwindende visie  oor hoe veral jongmense hul tegnologiese vaardighede 

kan aanwend in Koninkryksake. 

 

Padkos: Wag tot jy ‘n geritsel in die melkbosse hoor.. 

Filippense 2 vers 12 en 13: Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as 
verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil 
uit te voer. 
Die Bybel sê: 'Dawid [het] God weer geraadpleeg. God het vir hom gesê..."Wanneer jy 'n 
geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy aanval, want dan trek God voor jou uit..." 
Dawid het gemaak soos God gesê het, en hulle het die Filistyne verslaan...' Let drie dinge op: 1) 
Dawid wou nie beweeg voordat hy dit eers met die Here deurgepraat het nie. Dis nie iets wat hy 
soms of in tye van krisis gedoen het nie; hy het dit gereeld gedoen.  
2) Dawid het gewag dat hy 'n sekere geluid hoor: ''n Geritsel in die toppe van die melkbosse.' 
Ken jy God goed genoeg om Sy stem te herken? Met tyd en oefening sal jy. 'Julle is egter deur 
die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid' (1 Joh 2:20). Nie alleen sal jy weet wat 
God van jou verwag nie; Hy skep in jou die begeerte om dit te doen. 'Want dit is God wat julle 
gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer' (Filippense 2:13).  
3) Dawid het gegaan in die wete dat God vooruit gaan om elke hindernis voor hom uit die weg 
te ruim. Die Bybel sê: 'As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit 
aan hom gee...' (Jakobus 1:5). Wysheid is 'die vermoë om kennis te gebruik om sodoende 
suksesvol die uitdagings van die lewe te hanteer.' Jy kan kennis uit boeke en op skool verkry, 
maar wysheid is 'n gawe van God. Moenie gaan voordat jy dit kry nie! 
Sielskos: 1 Sam 18:1-20:29; Luk 8:26-39; Ps 140; Spr 16:3. 
[Ingestuur deur Jacques Whittle. www.radiokansel.co.za] 

 
kubergroete  tot volgende keer 
[05.08.12] 


