
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

23 Oktober      Klassieke en eietydse diens 

28 – 31 Okt     ViA se Vrouekamp 

30 Oktober    Tiendemaand dankoffer koeverte . Kom ons dien saam die Here met ons beste dankbaarheidsbydrae.  

6 November    Gemeente bring en braai 

12 November   Damestee - Wilandi is nie net ’n koekedoor, maar sy kan ook met brode toor! 

Saam op pad vir Christus 
Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Wat wil jy die graagste hê?  Dieselfde vraag is vir kinders gevra.  Hulle moes hul antwoorde teken.  Daar was 

uiteenlopende prentjies.  Die meeste kinders wou speelgoed hê,  dan was daar ook die nuutste selfone ens.  

Een seuntjie het op sy bladsy net in groot letters “Ja” geskryf.  Hy het waarskynlik in sy lewe nog net nee’s 

gehoor. Lees meer hier… 

 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig.  Sake vir Gebed 

 
Ons bid hierdie week vir  

Die Maldives is die enigste land waar die wet bepaal dat alle inwoners Moslems moet wees. Dit is baie  

moeilik om 'n Christen te wees. There4Bedieninge   

 

Padlangs:  Tyd is geld. Of is dit? 

Die Here het ons nie aanmekaar gesit om gejaagd te leef nie. Dis nie deel van Sy plan dat ons daagliks 

deur die klankgrens moet bars nie. Ons is gemaak vir verhoudings . En hiervoor het ons rustyd nodig, 

stilstaan-tyd, handevat-tyd. Voordat jy verkeerd hoor- dit gaan nie oor niksdoen nie.  Die Bybel roep ons 

op tot harde werk. 

 

Padkos  Die granaatboom – die geheel is beter as net dele daarvan  

Eksodus 28 vers 33 tot 34: Rondom die some [van die mantel wat saam met die skouerkleed 

gedra word] moet jy granaatjies van blou, pers en bloedrooi wol- stof maak met goue klokkies 

tussenin, afwisselend 'n goue klokkie en 'n gra-naatjie rondom die hele soom van die mantel.   

As jy 'n granaat oopsny, sal jy merk dat die binnekant verdeel is in kompartemente gevorm deur 'n bitter 

wit gedeelte en gepak met honderde sappige rooi pitte. In 1 Konings 7 vers 13-22 lees ons ook van die 
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granate wat op die twee pilare by die ingang van die voorportaal van die tempel wat koning Salomo in 

Jerusalem gebou het, voorkom. Vir baie mense is die granaat simbolies. In die vroeë Joodse geloof is daar 

geglo dat die granaat oor 613 pitte beskik – een vir elk van die wette in die Tora. Die granaat word ook 

dikwels gesien in skilderye en standbeelde van die maagd Maria en baba Jesus waar dit baie keer dui op 

die opstanding en die ewige lewe. In die vroeë Christelike Kerk was die granaat 'n simbool van die Kerk: 

met sy baie pitte wat die baie gelowiges verteenwoordig wat een algemene Christelike Kerk vorm. Elke 

pit, soos elkeen van ons, is volledig, maar saam vorm dit 'n volmaakte geheel.  

 Gebed: Dankie, Hemelse Vader,  vir die prag van die granaat en vir alles wat dit simboliseer. 

Dankie dat U ons vandag daaraan herinner dat ons deel is van U Kerk, 'n liggaam van gelowiges 

verenig onder U heerskappy.  Amen  

[Xanthe Hancox  www.versndag.co.za] 

 

 kubergroete tot volgende keer 
[2016-10-23]  
 


