
Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma ––––    padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir 

ChristusChristusChristusChristus    

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Vernuwing deur die Gees laat die Lig skyn. 

 

Galasiërs 5 vers 25Galasiërs 5 vers 25Galasiërs 5 vers 25Galasiërs 5 vers 25: : : :     Ons lewe deur die Gees: Ons lewe deur die Gees: Ons lewe deur die Gees: Ons lewe deur die Gees:     

laatlaatlaatlaat    die Gees nou ook ons gedrag bepaal.die Gees nou ook ons gedrag bepaal.die Gees nou ook ons gedrag bepaal.die Gees nou ook ons gedrag bepaal.    

 

Kortpad      Belangrike Datums     

04 Junie     Sinodesitting begin 

09 Junie     Basaar by Louisa Meyburgh 

16 Junie     ViA: ontbyt saam met Lindie Strydom [Van Eeden] 

24 Junie     Skoolverlaterskampe begin 

 

Saam op pad vir Christus:   

Skoolverlaterskampe 2012:  Die brosjure en inskrywingsvorm vir die skoolverlaterskamp op 

Zuurberg is nou beskikbaar. 

Bestellings vir Dordrecht Vleis moet asseblief nie later nie as 23 Julie 2012 geplaas word.  

Ons  is nou op die punt waar ons gaan begin met die beroeping van ‘n tweede leraar. Profiel: 

maak asseblief die breër riglyne ook aan ander predikante bekend. Let wel: dis nie die 

posbeskrywing nie. 

 

Padkos: Hoe lyk die uiterlike lewenstyl van eenvoud? 

Matt 6:33 – “Soek eers die Koninkryk van God…en die res sal bygevoeg word.” 

Richard Foster skrywe in “Celebrating Discipline” dat daar twee gevaarlike uiterstes in die 
lewe is: 
materialisme – die dien van mammon(Aramese woord vir rykdom) en askese – die ontsegging 
van alle besittings en sintuiglike genot. 
Beide hierdie uiterstes kan in ‘n afgodsdiens ontwikkel. Eenvoud lê tussen hierdie twee uiterstes 
en moet gegrond wees op 3 innerlike waardes: 
1.  Ek moet onwrikbaar glo dat alles wat ek het, ek van God ontvang het. 
2.  Ek moet aanvaar dat omdat ek alles van God ontvang het, Hy daarvoor verantwoordelikheid  
 sal aanvaar en dat ek my dus nie hoef te bekommer nie.  
3.  Ek moet bereid wees om wat God my gee, te deel of weg te gee.  
       
Hoe lyk die uiterlike lewenstyl van eenvoud in die praktyk? 10 Praktiese riglyne vir ‘n lewe 
van eenvoud wat God verheerlik: 
1.   Koop dinge vir hulle gebruikswaarde eerder as hulle status. Dit geld tov alles – motors, 
  huise, klere, meubels, ens.  
2.   Wees bedag op enige iets wat jou kan verslaaf. Gewone dinge soos koffie, tee, alkohol,  
 sjokolade, televisie, tydskrifte, tegnologie(“gadgets”), sosiale netwerke soos Facebook, ens.  
3.   Begin met ‘n gewoonte om goed weg te gee. Meeste van ons versamel van nature.  
 Ons versamel, sorteer, stof af en bêre vir ‘n groot deel van ons lewens.  



4.   Weier om op sleeptou geneem te word deur moderne tegnologie. Die VSA het 6% van die  
 wêreldbevolking – maar gebruik 83% van die wêreld  se energie. Lugversorgers in die VSA  
 gebruik meer elektrisiteit as China se totale kragverbruik.  
5.   Leer om dinge te geniet sonder om dit te besit. As jy iets besit, gee dit vir jou vir ‘n klein 
  rukkie groter plesier. Geniet openbare parke, biblioteke, strande – jy hoef dit nie te besit  
 nie.  
6.   Ontwikkel ‘n groter waardering vir die skepping – stap meer, luister meer na die voëls, ruik  
 die reën, die blomme, waardeer die kleurskema van elke seisoen.  
7.   Kyk mooi na “koop nou – betaal later” –skemas. Jy raak maklik al hoe dieper vasgeweef in  
 ‘n spiraal van skuld. 
8.   Praat reguit en eerlik. Eerlikheid en integriteit is deel van eenvoud. Praat die waarheid uit  
 die sentrum van jou lewe – die Koninkryk van God.   9.   Verwerp enige iets wat ander 
  onderdruk of ander die voorreg van vryheid en lewe ontneem. Ons begeerte om te wil hê, is  
 dikwels tot nadeel van die skepping en ander mense.  
10.  Heroorweeg alles wat jou verhoed om eerste die Koninkryk van God te soek. Ons werk,  
  posisie, status, familie, sekuriteit, gerief kan maklik die belangrikste in ons lewe word.   
 

Om die Koninkryk van God eerste te stel, is eenvoud. Is jy gereed vir die 
uitdaging? 

[willeml@ngkenridge.co.za  Kenridge Vrydagnuus 4.5.2012] 
   

kubergroete  tot volgende keer 
[27.05.2012] 

 
        

 

 

                       

                    

                

              

 

          

      

 

 


