
Kuberkamma – padkos vir almal wat saam op pad is vir 
Christus 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

die EE-antwoord op die HOE-vraag. 

 

Kortpad              Belangrike Datums  
26 Januarie       Amoré Bekker van RSG is die gasspreker by Kinderoord MTR Smit 

26 en 27 Jan     Johnny Louw van die Karoo Mighty Men besoek ons gemeente  

15 – 20 Feb       EE3 Leierskap Opleiding 

26 – 28 April     Karoo Mighty Men Conference 

 

Saam op pad vir Christus:  

Sy Groot Opdrag: Baie gelowiges weet dat Christus wil hê dat ons moet getuig, maar die vraag 

is dikwels: Hoe doen ons dit met vrymoedigheid en in liefde?  ‘n Wonderlike geleentheid: van 

15 tot 20 Februarie kan lidmate en leraars  toegerus en bemagtig word om die evangelie 

met ander te deel. Inskrywingsvorm.  Lees meer oor Volwasse EE opleiding. Die EE is eenvoudig 

genoeg vir almal om te verstaan, maar kragtig genoeg om ‘n dinamiese impak te maak. Lees 

oor Evangelism Explosion SA http://marth33.wix.com/ee-south-africa# 

 

Johnny Louw van Karoo Mighty men besoek ons DV 26 – 27 Januarie 2013. Manne-oggend, 

Familie-aand en ‘n Getuienisdiens. 

 

Die Protea-en Sonneblomselgroepe het 2012 afgesluit met ‘n heerlike kamp by The 

Homestead . 

 

Elke jaar neem talle dominees en lidmate van die NG Kerk deel aan die Argus Fietstoer in 

Maart.  Hiermee nooi ons julle uit om die lekker klaarmaak ná 110 km ook ter wille van die 

onbereikte miljoene van die wêreld te geniet.  Dit gee die hele toerdeelname ‘n nuwe sin en 

doel.  Hoe?  Deur familie en vriende en selfs mede-lidmate in jul gemeentes uit te nooi om jul 

toer te borg ten bate van FEBA RADIO teen R1 per kilometer. 

 

Padkos:  Om die mensdom te dien 

Genesis 1 vers 26 en 27: Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons 

verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die 

lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” God het die 

mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man 

en vrou het Hy hulle geskep.  

 

Jesaja 61 vers 1: Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my 

gesalf om ‘n blye boodskap  te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié 

wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid 

vir dié wat opgesluit is.. 
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Ek was honger en jy het my na ‘n menseregtegroep verwys. 

Ek was in die tronk, en jy het saggies gebid vir my vrylating. 

Ek was nakend en in jou gedagtes het jy gewonder of ek ordentlik genoeg was om ‘n kerkdiens 

by te woon. 

Ek was siek en jy het God op jou knieë gedank vir jou goeie gesondheid. 

Ek was eensaam en jy het my alleen gelos om vir my te bid. 

Jy lyk so heilig, so na aan God, maar ek is steeds honger – en eensaam en buite in die koue. 
(Words for Worship, 1986) 
Die kerk het deur die eeue heen sy merk gemaak in talle plekke op aarde waar die waardigheid 

en menslikheid van mense vertrap is. Sendelinge dwarsdoor die wêreld het nie net die Woord 

verkondig nie, maar ook hospitale, skole en tehuise opgerig. Die kerk dwarsoor die wêreld sorg 

vir die blindes, die dowes, die wese, die weduwees, die siekes en die sterwendes. Hoekom? 

Want in die Christelike geloof is dit mense wat saak maak. Elke mens het ‘n onvervreembare 

waarde as mens. Man, vrou en kind is almal na die beeld van God geskape. As ons dit glo, en 

daarvolgens lewe, kan ons nie anders as om alles in ons vermoë te doen om mense vry te maak 

en hulle menslikheid te beskerm nie. 

Die oomblik as ons vergeet dat alle mense na die beeld van God geskape is en mense van vlees 

en bloed is en nie net siele nie, vergeet ons van die mens agter die nood. Maar as ons rêrig 

omgee vir ander, kan ons nie help om besorg te wees oor hulle welstand nie. 

 

Gebed: Here, vergewe my wanneer ek menslike nood in terme van sosiale vraagstukke 

sien. Open my oë en my hart sodat ek U beeld in elke mens kan raaksien. Amen.  
[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete  tot volgende keer 
[20.01.13] 

 

 
 

 

                       

                    

                

              

 

          

      

 

 


