
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

25 Oktober      

31 Oktober     PE NOORD se basaar 

01 November  Gemeente-ete 

06 November  NGK Lorraine se kersmark 

 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Diversiteit kan maklik konflik veroorsaak. Daarom skryf Paulus aan ons elkeen vanoggend: “Wees altyd 

beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde.”  Die /Xam mense se leuse het ons land se 

leuse geraak “diverse mense verenig”. Saam met Paulus wil ek vanoggend bylas: “in liefde”.  Wat is jou 

lewensleuse? 

Susan haal haar nuwe swart snyerspakkie uit om aan te trek. Vandag beklink sy daardie  

belangrike transaksie waaraan sy al maande werk. ‘n Dag later nadat sy Kolossense 3 gelees het: Susan 

haal  ‘n spierwit rok uit haar kas. Vandag leef sy nuut. Vandag moet sy meelewend, nederig en geduldig 

met haar kollegas wees. As jou wekker môre 06h00 afgaan, hoe gaan jy lewe? 

Fonteinvriende 

‘n Wonderlike getuienis oor praktiese Christenskap, ‘n grappige toneelopvoering en pannekoek het gesorg 

vir ‘n feestelike geleentheid vir die Fonteinvriende  

 

Gemeentebeplanningsvergadering 30 September 2015 

Hoe gaan ons mekaar help om geestelik te groei. Die uitdagings van swak erediensbywoning en 

onbetrokke lidmate aanpak, mense se gawes en energie beter benut en nuwe gemeentelede meer laat 

‘behoort’? Gebed moet ‘n lewenswyse wees. Hoe gaan ons dit uitleef? 

 

Kleingroepbediening: gesonde kompetisie 

Nege selgroepe het gekompeteer vir die beker tydens die ‘tenpinbowling’- aand. Kyk 'n bietjie hier  wie 

was eerste. 

 

Padkos  Moderne gesin  

1 Konings 5,11: Intussen het Adonia, seun van Dawid en sy vrou Gaggit, ewe hoogmoedig by 

homself gedink: ek gaan binnekort koning wees. … Natan sê toe vir Batseba, Salomo se 
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moeder: “Het jy gehoor Adonia seun van Gaggit het koning geword, en koning Dawid weet daar 

niks van nie!  

Dit is ook die storie van mense wat met dieselfde soort sake moes deel as waarmee ons vandag te make 

het. Kyk byvoorbeeld na hoofstuk een: Dawid se gesin was enige tyd net so kompleks en problematies as 

baie moderne gesinne. Dawid was miskien 'n groot en magtige koning van God, maar hy het nie 'n baie 

goeie werk gedoen met die opvoeding van sy seuns nie. Hy was geneig om hulle te bederf en hulle het 

baie bevoorreg groot geword met die idee dat hulle op alles geregtig is. Die eindresultaat was dat, toe 

Dawid 'n ou man was wat nie meer veel kon doen nie,  sy seun Adonia saamgesweer het om die troon vir 

homself toe te eien, selfs al sou dit beteken dat hy sy vader moes verraai en sy broer, Salomo, moes 

vermoor. Gelukkig het Dawid na sy getroue vriend, Natan die profeet, geluister en sake reggestel. Maak 

gerus tyd om die hele hoofstuk te lees. Dit is 'n gesinsdrama wat met enige 21ste-eeuse realiteitsprogram 

op TV kan meeding. Is dit nie gerusstellend om te weet dat selfs Dawid probleme gehad het om sy gesin 

te hanteer nie? Sommige geleerdes suggereer dat Dawid heel moontlik geweet het dat Adonia besig was 

om saam te sweer om koning te word, maar dat hy verkies het om soos 'n volstruis sy kop in die sand te 

steek en te hoop dat die probleem net sal verdwyn. Ons het miskien nie vandag ons eie gesinsprofeet om 

ons te lei in ons besluitneming nie, maar ons het iets baie beter, die Woord van Christus self. 

Gebed: Here, U het verskillende gesinne geskep. Gee ons die moed om al die uitdagings in ons 

gesinne aan te spreek. Dankie vir die wysheid en raad van betroubare vriende en help ons om 

antwoorde in u Woord te soek. Amen  

[Uit: www.versndag.co.za deur Xanthe Hancox] 
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