
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad       Belangrike Datums 

14 April         Kermis konvenorsvergadering 

24 -26 April   Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei           Kermis 2015 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburg se funksie 

06 – 10 Julie  Avontuurkamp 

24 – 26 Julie  ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Groot Lydensweek en Paasfees 

Paastyd is by uitstek die blye feesviering van die opstanding van die Here Jesus Christus.  Die bekendste 

simbool is die son(lig) wat opkom. Wat is Paastyd? 

 

Dis onvanpas om die vraag: “Spot jy vir Jesus?” vir mense wat in die erediens is, te vra. ...Of is dit? As jy 

nie die beloftes wat jy voor Hom gemaak het, nakom nie en nie Sy voorbeeld volg nie of stilbly as jy moes 

gepraat het, verander jou naam of verander jou gedrag! Spot jy vir Jesus? 

 

Ons lees in Matteus 27 van 5 bonatuurlike tekens wat help dat ons die intensiteit en die betekenis van die 

kruisdood beter verstaan. Ons weet dat God die Vader Sy enigste Seun oneindig liefhet. Tog het Hy Sy rug 

op Hom gekeer. Waarom het Hy dit gedoen? God het Jesus verlaat ter wille van ons. 
 
Sondagoggend 05 April 2015  

Die kruis is van 'n vloekhout verander na ‘n kruis wat met blomme versier is. Wat sien julle? 

 

“Ek het ‘n lyk gesoek en dit nie gekry nie.”  Daarom kan ons nie  by ons opgestane Here bly staan nie. 

Nee, Hy stuur ook vir jou  uit. Gaan vertel die wêreld en wys vir hulle met jou nuwe lewe: “Ek het die Here 

gesien!” Die Here se verhaal met jou. 

 

Hartklop 

Ons moet ‘n onderskeid tref tussen die staat en die gevoel van skuld. Baie van ons emosionele probleme 

is ons gevoelens van skuld. Betaling sal die staat van die skuld verwyder, maar nie die gevoel van skuld 

nie. Hoe om ons skuldlas te verwerk. 

Versoeking kan slegs in ons gedagtes ontstaan. Dit is waar alles begin. Wanneer word versoeking sonde?  

Waarom ervaar ons versoekings?  Wat is God se rol in versoeking? Waarom laat God toe dat ons versoek 

word? Hoe om versoeking te oorwin. 
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Wanneer ons pyn en lyding ervaar, is die vraag “Hoekom?” die verkeerde vraag om te vra. Die kanse is 

goed dat ons nooit ‘n antwoord sal kry nie. Dit is baie meer betekenisvol om te vra: “Wat wil U hierdeur in 

my lewe bewerkstellig?” of “Hoe wil U dit vir U heerlikheid gebruik?” Hoe om lyding te trotseer. 

 

Sommige mense is bang dat God se wil vir hulle iets is wat hulle nie wil doen nie. God se wil vir ons sal 

nooit met die Skrif teenstrydig wees nie. ‘n Waarskuwing: Moenie deure oop forseer nie. Moenie jou wil op 

die Here afdwing nie, want die kanse is goed dat Hy jou jou sin sal gee, maar jy sal nie vervuld wees nie.  

Hoe om God se wil vir jou lewe te bepaal. 

 

Kermis 2015 

Nou is daar min tyd oor voor ons Kermis op 1 Mei. Die enigste datum wat oop is vir ons   

konvenorsvergadering  is Dinsdag 14 April. Wat benodig ons die meeste? Jou gebed.  

 

kubergroete tot volgende keer 
[2015-04-12] 
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