
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

“Mamma, jy is altyd daar, as ek huil EN as ek lag.  

Met die rympie sê ek dankie en gelukkige Moedersdag” 

Kortpad       Belangrike Datums 

14 Mei             Klassieke en eietydse dienste Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

15 – 17 Mei      Hofsaak oor  godsdiensbeleid in skole  in die hooggeregshof    

15 Mei        Gebedskild in gebedskamer 

16 Mei        Leef@Kerk 

19 Mei        05h00 Manne byeenkoms 

21 Mei        17h30-19h00 Praise and Worship in die kerksaal 

26 Mei        09h30 Johan van Rensburg en Rina Hugo besoek Fonteinvriende 

28 Mei tot 1 Junie       Pinkster 2017 

16 Junie     Kermis 

 

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. 

 

Hofsaak oor skole se godsdiensbeleid 

Die NG Kerk het 'n kosbare geskiedenis van betrokkenheid by die onderwys. Skole het die ondersteuning 

van gemeentes broodnodig. Voorbidding word gevra vir verskeie belangrike sake soos byvoorbeeld die 

hofsaak tussen 6 skole oor hul godsdiensbeleid en die OGOD van 15 tot 17 Mei in die hooggeregshof 

 

Die saak waarin ses skole oor hul godsdiensbeleid deur die Organisasie vir Godsdiensonderrig en 

Demokrasie (Ogod) voor die hof gedaag word, wat van 15 tot 17 Mei in die hooggeregshof in 

Johannesburg aangehoor word. Die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) 

verteenwoordig die ses skole in die saak. Die NG Kerk is as vriend van die hof by die saak betrokke. 
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Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed  Ons dank ons Hemelse Vader  vir ‘n geseënde week van gebed  

 

Padkos  Hoe Leef JY? deur Ds Hendrik van Wyk 

Hoe leef jy?  Wat is jou prioriteite?  Wat is in jou lewe vir jou die belangrikste?  Waar staan God in jou 

lewe?  Dit wat in jou gedagtes is, dit wat in die volheid van jou menswees is, dit bepaal jou lewe.  Daarom 
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sê Rom 12: 2: Jy moet die Gees toelaat.  Jy moet God toelaat om jou denke te vernuwe, want as jou 

denke nuut is, God- en Woord gesentreerd is, beïnvloed dit outomaties jou lewe en die beeld wat jy 

uitdra. 

   

Wat is jou belangrikste norme in die lewe?  Jy moet die Here jou God liefhê, inpas by God se 

koninkryksplanne en die tweede wat daarmee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Hoe 

affekteer jou menswees en jou denke ander mense rondom jou?  Jakobus herinner ons aan God se 

onsigbare hand in elkeen van ons se lewe.  Hy sê:  Môre het onsekerheid.  Jy weet nie waar jy môre gaan 

nie.  Jy weet nie wat môre gaan wees nie.  Siekte, ongeluk, en teëspoed kan jou oorval.  Wat dan?  Dit is 

beter om jou lewe nie deur die vervulling van jou begeertes te laat oorheers nie.  Dit is beter om te leef 

met die geestelike grondwaarhede. 

   

Matt 6:33:  Soek eers die koninkryk van God en die wil van God en al hierdie ander dinge sal vir jou 

gegee word. Soek die wil van God!  Dit is wat belangrik is.  As jy dit soek en jy rig jou lewe daarvolgens 

in:  Hy sal jou al die ander dinge gee.  Wat is die ander dinge?  Die eet en die drink en die ander dinge 

van die lewe.  Kyk na die lelies van die veld en die voëls van die hemel.  Hulle sorg nie vir hulleself nie, 
die Here sorg vir hulle en kyk hoe geseënd is hulle en kyk hoe gelukkig is hulle. 

Psalm 90:12:  Leer ons ons dae so gebruik om wysheid te bekom.  God wil hê dat jy moet besef dat jou 

lewe op hierdie aarde beperk is, sodat jy dit met wysheid kan deurbring.  Alan Sachs het gesê:  Die dood 

is meer universeel as die lewe.  Almal sterwe, maar nie almal leef nie.  Dit bring jou weer by die vraag:  

Leef jy?  Leef jy regtig?  Wat hou ons dan terug om so te leef?  Waarvoor wag jy? 

   

Latyn het 'n pragtige word:  Carpe diem - gryp die dag.  Jy moet leef met balans tussen alledaagse dinge 

en die ewigheid.  Jy moet leef om hier sinvol te leef, maar met die oog op jou ewige lewe. Hoe doen jy 

dit?  Jy leef in gehoorsaamheid binne 'n liefdesverhouding met God deur ons Here Jesus Christus. Jesus 

sê:  Ek is die weg en die waarheid en die lewe.  Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy 

sê verder:  Ek het vir julle 'n nuwe gebod gegee, die nuwe gebod wat ek vir julle gegee het:  julle moet 

mekaar liefhê.  Jy moet met passie leef in liefde tot God en jou medemens.  Dit is die doelwit van jou 

lewe. 

   

Die manier wat jy van nou af gaan leef tot op die einde toe, of dit nou 'n week gaan wees, 'n maand gaan 

wees, 'n dag gaan wees, of enkele jare gaan wees, dit gaan die merk maak waarmee jy onthou sal word.  

Sal dit die sin van die lewe en die goeie wees, of sal dit dalk die negatiewe en die verlorenheid wees?  Dit 
is jou keuse.  Dit kan net jy en jy alleen verander. (www.radiokansel.co.za) 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-05-14] 


