
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Gal 5:13-26 Laat die Gees jou gedrag bepaal. 

Kortpad Belangrike Datums 

06 - 08 Junie  Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   

  Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

13 – 15 Junie  Wild at Heart Mannekamp 

20 Junie  NG Kraggakamma Praise & Worship aand 

21 Junie  NG Kraggakamma Kermis 

7 – 11 Julie  Avontuurweek 

29 – 31 Augustus Happening 8 

 

Saam op pad vir Christus 

 
Media 

’n Verhaal van vergifnis en genesing vertel Stormie Omartian haar eie lewensverhaal 

 

Padlangs  

Genesis 2 vers 15: Die Here God het die mens in die tuin laat woo nom dit te bewerk en op te pas. Gebed 
vir Planeet Aarde en sy mense.  
 
Wild at Heart Mannekamp 
Dit gaan oor ‘n geestelike reis, nie oor ‘n fisiese retreat nie. Word weer die man wat God bedoel het jy 
moet wees. Lees weer die inligting, vul die inskrywingsvorm in en e-pos dit vir Kobus Prinsloo asseblief. 
Die lys gaan nou vinnig vol word. Druk die pamflet en versprei dit onder jou vriende en manne by die 
werk. Lees ook die algemene vrae [FAQ]  vir nog meer inligting oor die kamp.  
 
Happening 9 
Happening 8 vind plaas tydens die laaste naweek van Augustus van die 29ste tot die 31ste.  Hierdie 

naweek se besprekings is nou vol.  Ons is reeds besig om ‘n waglys vir Happening 9 saam te stel.  

Happening 9 sal iewers rondom April 2015 plaasvind.  Skryf nou al in.  Die naweek se fokus is om elkeen 

se verhouding met die Here te vernuwe.  Laai die inskrywingsvorm af en word deel van die Happening 

beweging.  Lees gerus ook wat die Happeners oor Happening 7 te sê gehad het.  
 

Padkos  Wat is die mens dan?  

Psalm 8 vers 7: U laat hom heers oor die werke van U hande, U het alles aan hom onderwerp …  

Op 'n vraag wat maak die mens uniek in die skepping kom daar 'n lys van positiewe sowel as negatiewe 

eienskappe by 'n mens op. Onder al die skepsels van die skepping is die mens die enigste een wat bewus 

is van sy status as mens en wat beskik oor die kennis van goed en kwaad. Hy alleen het die vermoë tot 

taal en die vryheid om sy wil te laat geld. Hy kan ook kwaadwillig optree en wapens van massavernietig, 

wat 'n bedreiging vir die voortbestaan van die mens is, skep. 
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Hoewel die boek Genesis in 'n postmodernistiese kultuur maklik as sprokies en mites afgemaak word, kom 

daar tog 'n paar verrassende waarhede oor die oorsprong van die mens na vore. Die mens is enig in sy 

soort en word teenoor die plante- en diereryk gestel. Paulus bevestig dit eeue later wanneer hy skryf: 

“Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse” 1 Korintiërs 15:39. Maar 

in Genesis is daar 'n belangrike onderskeid wat deur God self getrek is: “Kom ons maak die mens as ons 

verteenwoordiger, ons beeld …” Genesis 1:26. Hierdie is 'n unieke stelling oor die uniekheid van die mens. 

En soos wat God regeer oor die skepping, so het Hy die mens geskep om daaroor te heers. Ten spyte van 

die moderne siening van een siniese wetenskaplike dat die mensdom so onbenullig is soos ‘n stukkie 

kougom onder die heelal se skoen, plaas God ons taamlik hoog op die ranglys van Sy skepping. Maar hoe 

word hierdie eenselwigheid met God 'n werklikheid in die alledaagse lewe? In Job ontdek ons die kern van 

die uniekheid van die mens: “Maar dit is die gees … wat die mens insig gee, die gees wat van die 

Almagtige af kom” Job 32:8. Met ander woorde, God het sy asem in ons geblaas sodat ons iets van sy 

skeppingsvermoë in onsself ervaar. Dis iets waaroor ek en jy diep moet gaan nadink. Met 'n  woord of 'n 

daad of 'n gesindheid kan ons die skepping dien of verdoem. Vra jouself af: wat is my vernietigings- of my 

skeppingskwosiënt? Gebruik ek my godgewewe skeppingsmag om te maak of te breek? 

Gebed: Here, wat 'n sublieme gedagte dat ons saam met U vir die skepping verantwoordelik is! 

Dis meer as waarvan 'n mens kan droom. Gee dat ek my alles sal gee om die omgewing rondom 

my te bewerk met dade van liefde en genade. Amen 

[Hennie Symington   www.versndag.co.za ]                       

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-06-01] 


