
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

oop kuberpaaie vir 'n nuwe geslag Paulusse 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

03 November    Normale eredienste en kategese 

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens en kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

 

Saam op pad vir Christus 

 

God se tydskaal vir die verspreiding van die Goeie Nuus 

Talle sendingorganisasies het nie die kundigheid om met die wêreld op die internet te kompeteer nie. 

Sendelinge in die kuberruim. 
 

Webbediening 

Die webbedieningspan is passievol oor Sy bediening en kyk met dankbare harte terug.  

 

Feesnaweek 

Die foto’s  getuig van ‘n vrolike Kersmark en ‘n geseënde Dankfees en Gemeente-ete. 

 

Preke 

Jesus het dinge anders gedoen as die aanvaarbare gebruike van die kerk en gelowiges van Sy tyd. 

Sommige dinge was vir die kerkleiers totaal onaanvaarbaar. As Hy in ons tyd geleef het, sou Hy op 

koerantvoorblaaie geboer het. Van Sarkastiese Samaritaan tot Getroue Getuie. 
 

Padlangs 

Waarom kom daar trane in ons oë wanneer dit by ‘praise and worship’ in die erediens kom, maar dan stop 

dit net daar? Die vernaamste afgod  wat ons vandag in die tempel plaas, is die ‘eie ek’.  

 

Bybelgenootskap 

Chinese Christene beskou die Bybel as 'n noodsaaklikheid om in hulle geloof te groei en as 'n gids vir hulle daaglikse 

lewe.  Bybels vir China se miljoene. 

 

Aksie België vir Christus 

Die evangelie is uitgelê aan die hand van ‘n Suid-Afrikaanse vlag tydens die Zuid-Afrikaanse Avond. Nuusbrief van Ferdi 

en Ronel vir November 2013.  Bid saam met en vir die Christene in België. Gebedsversoeke vir November 2013. 
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Karoo-lammers vir Kermis 2014 

Plaas nou jou  vleisbestelling  en begin so fondse insamel vir Kermis 2014. 

 

 

Padkos  Ware Vrede 

Psalm 94 vers 18,19 en 22: Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou, 

Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het U  vertroosting my tot rus gebring. Vir my is 

die Here 'n veilige vesting, my God is die rots waar ek kan skuil. 

Ware vrede moet dieper strek as bloot op die oppervlak. Dit is nie vrede as jy nie eerlik en opreg op God 

vertrou en glo dat Hy alles beheer nie. Vrede sink diep in die hart, verstand en siel in. Ware vrede is 

volkome. Om jouself volkome aan God oor te gee is die enigste manier om vrede te bekom. Hou op om 

teen Hom te stry, vertrou Hom net en rus in Sy vrede. God vra van sy kinders: Doen jou bes waar jy is, 

met wat jy het.  

Psalm 94: vers 18 en 19: Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou, Here. Toe 

ek met baie onrus in my binneste sit, het U  vertroosting my tot rus gebring. 

Gebed: Liefdevolle Vader, dankie dat U in my hart, my verstand en my siel werk. Dankie dat U 

na my omsien in goeie en slegte tye. Mag ek my volkome oorgee aan U. Amen. 
[Woord vir Vandag. www.radiokansel.co.za Ingestuur deur Cobus van der Vyver]. 
 

kubergroete tot volgende keer 
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