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ChristusChristusChristusChristus    

 Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Paasweek 2012 .    

 

Kortpad  Belangrike Datums  

18 Maart          Paasweek byeenkomste begin 

27 - 29 April    Mighty Men Konferensie      

11 Mei              Kermis        

 

Saam op pad vir Christus:  

‘n Gebed vir die vrou Wees stil en weet ek is jou Heer. 

Die Bybelgenootskap het ‘n strategie in plek om te verseker dat gratis Bybels op ‘n 

verantwoordelike manier onder  die armstes van die armes 

versprei word. 

Hoe goed ken jy jou Bybel? Beantwoord Bybelvasvra 4 se vrae. 
Vistarus het ‘n groot behoefte aan mansklere (veral broeke) nrs 28 – 38 en skoene grootte 6 
– 11 asook vroueskoene grootte 6 – 8. 
  
Padkos:Kom ons besluit om te verskil 

Handelinge 15:36-39 'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: “Kom ons gaan kyk hoe 
gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het.” 
Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het 
gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end-uit 
die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar 
geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Dit is wat 
baie mense van Paulus en Barnabas onthou – die argument wat die einde van 'n vriendskap 
tussen hierdie twee groot manne van God tot gevolg gehad het. Hoe kon dit gebeur?!  
Daar is 'n onuitgesproke en skadelike verwagting dat Christene nooit kwaad word en baklei nie. 
Paulus en Barnabas herinner ons daaraan dat konflik onvermydelik is, selfs tussen die bestes 
van ons. Dit word net lelik as mense dit swak hanteer.  Vergeet ons soms wanneer ons kwaad 
word vom die Here se hulp te vra? 'n Entjie verder in die teks lees ons dat hulle weë geskei het 
en elkeen sy eie pad gegaan het, maar baie belangrik "nadat hulle deur die gelowiges aan die 
genade van die Here toevertrou is". (vers 40) 
Dit blyk duidelik dat die gelowiges die saak bespreek het en daaroor gebid het. Dit is hoe 
verskille hanteer moet word – in liefde en gebed en met die ondersteuning en gebede van die 
gemeenskap van gelowiges, en nie in die geheim of deur net die probleem te ignoreer nie. Die 
belangrikste is om te fokus op dit wat die wil van die Here is. Dit is wat Paulus en Barnabas 
beide gedoen het. Die manier waarop hulle verskil gehanteer is, het positief tot die werk van die 
Here bygedra. In enige vriendskap sal daar verskille wees, dit is onvermydelik, en Christene 
word nie hiervan uitgesluit nie. Wat wel saak maak, is hoe ons dit hanteer. 
Gebed: Selfs wanneer ek nie met my vriende saamstem nie, help my om hulle en hulle 

besluite te respekteer. Here, help my om U die middelpunt ook van my vriendskappe 

te maak. Amen. 

[Xanthe Galanis www.versndag.co.za] 
               

kubergroete  tot volgende keer 
[18.03.2012          


