
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor 

Wie en Wat en Hoe van die Tuinbou Diensterrein 
  

Kortpad       Belangrike Datums 

04 Augustus       Bekendstelling van Diensterreine:  

                           Kerkgebou: Tuinbou  Saal: Skakeling 

                           17:30 – Koffie en saamkuier in die kerksaal 

                          18:30 – ‘The Event’ 

                           19:30 – Nog koffie en saam kuier 

12 Augustus      Volgende 

14 September    ViA bied aan ‘n Lente tee – Gasspreker Lizette Murray 

  

Saam op pad vir Christus 

Tuinbou Diensterrein 

Die Tuinboukommissie is op soek na inheemse plante, enige vetplante, veral Aalwyne 
om die kerkterrein te verfraai.  
 

Indien daar lidmate is wat skenkings wil maak, kontak asb vir Elaine by 072 323 4550 of 

die Kerkkantoor. 

MTR Smit – Huis 8 

Loer gerus na die “before” and “after” foto’s. 

 

Preke 

Kry ‘n oorsig van Ds MG van Rooyen se preek van verlede Sondag. 
Loer gerus na Dirk van der Mescht se powerpoint van verlede Sondag. 
 

Global Leadership Summit  

Indien jy enigsens in ‘n leiersposisie betrokke is, veral in die kerk, is hierdie seminar vir 
jou.  Skryf nou in vir die Global Leadership Summit.  Daar is nog net ‘n paar dae oor 
om van die ‘early bird’ spesiale-aanbieding gebruik te maak.  Vind meer uit oor die 
Global Leadership Summit wat strek van 11 – 12 Okt. vir ons hier in Port Elizabeth. 
 

Padlangs 

Nuwe betekenis “toevallig” 

 

Media 

Nuwe boeke by die Mediasentrum. 

  

  



Padkos  Christus in ons.... verlos ons 

Rom 7 vers 24 en 25: "Ek ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan 

verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here." 
 

Het jy al gedagtes bedink wat jou laat skrik vir jouself? Gedagtes wat jou laat wonder 

hoe op dees aarde iemand wat bely dat hy in 'n verhouding met die Here staan, sulke 

dinge kan bedink? Of dalk het jy, wat so bedag is op hoe jy mense hanteer en met hulle 

praat, jou selfbeheersing verloor en daarna uit verleentheid gewens dat jy kop-in-die-

sand kan gaan staan? 

Waarom hierdie dualisme in een mens? Beloof die Woord dan nie dat "alles nuut geword 

het" (2 Kor 5:17) as jy in Christus is nie? Natúúrlik het alles nuut geword, hoe anders 

sou jy so intens bewus kan word van hierdie toutrekkery tussen goed en kwaad, reg en 

verkeerd hier in jou binnekant? Dit is mos die Gees in en by jou "wat jou in die hele 

waarheid lei!" (Joh16:13).  Jy sien, ons het twee magte of wette wat in ons binneste 

baklei. In die eerste plek is daar die wet van die vlees waarin daar niks goeds woon nie 

(Rom 7:18) en wat gedurig aan't werk is om die (eie) EK te bemagtig. Dan is daar die 

wet van die gees wat op jou gemoed, jou innerlike, jou wedergebore gees 'n beroep 

doen om die goeie te doen. Paulus het ook hierdie dualisme in sy lewe ondervind: "Diep 

in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n 

ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees." (Rom 7:22 NAV) Hy roep ook soos 

ek en jy uit: "Ek ellendige mens!” En dan gee hy die oorwinnende antwoord: "Aan God 

die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here." (Rom 7:24) 

Jy en ek kan nie op ons eie 'n goeie lewe lei wat die Here behaag nie. Nee, ons kan niks 

doen sonder Hom nie! As jy dus volgende keer weer bewus word van hierdie dualisme 

wat jou voos slaan, moenie volstruiskoppie trek nie, maar lig jou kop op en roep om 

hulp: "Verlos hierdie ellendige mens van hierdie doodsbestaan, my Here en my God!" 

Gebed: My Vader, dankie dat die Gees my oortuig as die vlees my (eie) Ek laat 

opstaan. Ek vra nou: Wees hierdie ellendige mens genadig en laat my leef soos 

'n mens in wie U leef. Amen 

kubergroete tot volgende keer 
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