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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor   as God ‘n 2de kans gee 
Kortpad      Belangrike Datums   

25 Augustus      ViA manne-ontbyt met Dr S T Potgieter 

02 September   Fliekaand: What if God gave you a second chance 

08 September   Huis Louisa Meyburgh : Tee met Zanne Stapelberg 

 

Saam op pad vir Christus 

Die ViA se Manne-ontbyt gaan ‘n groot bederf  wees: bring vriende saam en kom maak die 

saal vol! “Staan op vir jouself”. 

Hoe hanteer jy moeilike mense? Wie is jou hemelse skuurpapier  – jou man, vrou, kind, 

buurman, kollega of familielid? 

Godsdiens gaan nie oor geloofsekerheid nie. Hoekom behoort ‘n mens aan die kerk? Waaroor 

gaan ons geloof? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Ds Veneto verduidelik dat God oneindig 

baie gee.   

Volgens die Bybel is daar vier dinge wat jy vir jou kinders moet gee. 

 

Padkos: Soos wolke 

Johannes 7 vers 38: Met die een wat in my glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende 

water sal uit sy binneste vloei. 

In die antieke wêreld was daar ‘n bygeloof onder party mense dat die lug nog eendag op hulle 

koppe gaan val. Dit is verstaanbaar as jy dink dat honderde tonne water dikwels in die lug 

bokant ons koppe rondhang sonder enige sigbare ondersteuning. Ek praat van reënwolke. Wolke 

is fassinerende sisteme; hulle is reusagtig, maar vloeibaar en self-organiserend. Wolke weet 

wanneer hulle werk afgehandel is. Dan verdamp hulle, of verskuif haastig om hulle waardevolle 

vrag elders te gaan weggee. 

Ons moet by wolke leer om meer vloeibaar en dinamies te wees. Te veel kere is ons staties wat 

ons geloof betref. Ons bied goeie geestelike aktiwiteite by kerke aan en verwag dorstiges moet 

uit hulle eie hierheen kom. Dis ook reg so, maar as dit al is wat ons doen, dan doen ons te min. 

Die Here het ons ontwerp om soos wolke die wêreld vol in Sy Naam te leef. Daarom moet ons 

beweeglik en aanpasbaar wees. Ons moet vinnig kan verskuif na daardie mense en plekke toe 

waar die Here hemelse water effektief wil uitstort. Soos Jesus in Johannes 7:38-40 sê, moet die 

Gees se lewende strome aanhoudend deur ons vloei (en reën!) na ander toe. 

[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 

  

kubergroete  tot volgende keer 
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