
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Wie en Wat en Hoe van die ViA Diensterrein 

 

Kortpad Belangrike Datums 

18 Augustus Bekendstelling van Diensterreine:  

                        Kerkgebou: ViA   

18 Augustus Nagmaal in formele en informele dienste. Geen kategese. 

14 September  ViA se Lente Tee met Lizette Murray. 

11 – 12 Okt      Global Leadership Summit  

 

Saam op pad vir Christus 
ViA 

Kraggakamma se ViA is van die begin van die jaar af aan die woel en woeker en besig met allerlei 

aktiwiteite, soos die opknap van Huis No 8 by die MTR Smit-kinderhuis. Lees meer hier. 

 

Preke 

Ons weet hier diep binne-in ons dat enige iets wat regtig die moeite werd is, sy prys het. Wat is  die prys 

wat die Here van ons vra? 

 

Padlangs 

Bid elke dag om die pad met geloof, hoop en liefde te loop. Gebed vir Augustus. 

 

Media 

Francine Rivers se omnibus met die volgende twee boeiende verhale  is beskikbaar in ons Mediasentrum: 

The Atonement Child laat jou weer ernstig dink oor die baie kontroversiële onderwerp van aborsie. 

The Last Sin Eater speel in ongeveer 1850 af en vertel jou van ‘n eeue-oue tradisie van die “sin eater”.   

 

Aksie België vir Christus 

Ons kan elke dag in ons gebede dink oor en bid vir ABC. Augustus Nuusbrief van Ferdi en Ronel en 

Gebedsversoeke Augustus en September 2013. 

 

Kermis 2013 

Dit was beslis ‘n fees wat lank onthou sal word vir verskillende redes. Nog foto's. 

 

Padkos  Jy kan bitterheid oorkom 

Efesiërs 4 vers 31 en 32: Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie 

vloek of skel nie; moet niks doen wat slegs is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, 

en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. 



'n Man wat deur 'n ratelslang gepik is, is hospitaal toe gejaag. Toe hy die dokter vra of dit lewensgevaarlik 
is, antwoord die dokter: "Die pik is nie, maar die gif is." Die "bytplekke" wat jy opdoen deur die toedoen 
van mense is pynlik en ontstellend, maar dis nie dodelik nie. Bitterheid daaroor vergiftig jou gedagtes en 
jou verhoudings. Dit veroorsaak dat jy weer en weer aan die seerkry dink totdat dit jou beheer en die 
toekoms steel wat God vir jou beplan. Maar dit hoef nie so te wees nie - bitterheid kan oorkom word. God 
sê: "Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie..." God sal jou die genade gee om te kan 
doen wat Hy van jou vra. Toe Petrus vir Jesus gevra het, "Here, hoeveel keer moet ek my broer 
vergewe... Selfs sewe keer?" het Jesus geantwoord: "Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig 
maal sewe keer." (Mat 18:21-22 NV). Jy moet aanhou vergewe tot dit jou nie meer pla nie. Wat 
veroorsaak bitterheid? Woede wat toegelaat word om jou gedagtes te oorheers. God se doel met woede is 
om jou te motiveer om van Sy krag te gebruik om probleme op te los. As die probleem opgelos word, 
verlig dit jou woede. Woede kan egter 'n langtermyn-bitterheid word wanneer jy vasklou aan "wie dit aan 
my gedoen het"; dit maak jou vyandig, krities en bestraffend. Met God se hulp kan jy jou reaksies en 
optrede beheer, en jou woede in die kiem smoor. "Die vrug van die Gees... is... selfbeheersing." (Gal 
5:22-23 NV). 
 
Sielskos: 2 Sam 3:22-7:17; Luk 7:1-10; Ps 109:16-31; Spr. 18:1-3 
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kubergroete tot volgende keer 
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