
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor 

Wie en Wat en Hoe van die Skakeling Diensterrein 

Kortpad          Belangrike Datums 

  

28 Julie             Bekendstelling van Diensterreine:  
                          Kerkgebou: Skakeling   Saal: Senior Lidmate     
12 Augustus      Volgende byeenkoms van ons gebedsgroep 

 

Saam op pad vir Christus 

Nerina-sel 

Om lid van ‘n sel te wees, is bakgat! Kliek hier en vind uit hoekom.  

 

Preke 

‘n Berg in die Bybel is ‘n plek van beslissende ontmoetings met die Here. Matteus 28: 

16-20. 

Die sleutel tot arm-van-gees wees.  Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God 

is… 

 

Leer & Aktuele Sake 

Die Sinodale Regskommissie het vanaf 1 Junie 2013 'n digitale weergawe van die NG 

Kerkorde Oos Kaapland beskikbaar gestel wat nou beskikbaar is op ons webwerf.  
 

Mannegroep 

Jy is baie kosbaar vir God. Hy het jou geskep en jou by die naam geroep. 

 

Media 

Nuwe boeke op die rak… 

1. Waarom laat God oorloë toe? Dr Lloyd-Jones help lesers om aan Bybelse antwoorde te dink. 

2. Waarom lewe ek?  Viktor Frankl verklap die geheim hoe om die lewe te leef, al is daar geen 

oplossing vir jou probleme nie. 

3. Wederkoms van Louis Krüger.  Jannes se innerlike reis na die ewigheid deur mense se lewens 

is aangrypend. 

4. Night of a million miracles.  232 ton Chinese Bybels word deur twintig man aan Chinese 

Christene gebring.  ‘n Verhaal van Geopende Deure. 

 

 Padkos  Dra vrug - aangename woorde 

Kolossense 4 vers 6: Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie 
smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. 

Woorde kan soos lawa uit jou mond spoeg en vernietig, of dit kan soos koel fonteinwater 
lafenis bring. Woorde is seker een van die belangrikste maniere om te verrraai aan wie 
jy behoort, want wat ookal by jou mond uitkom, het sy oorsprong in jou hart. (Matt 
15:18,19). Geen wonder nie dat Spreuke 4 vers 23 leer: "Wees veral versigtig met wat 
in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe."  

  



Waarom word daar in die Bybel soveel klem gelê op wat ons sê? Miskien lê die antwoord 
by die Outeur van woorde, God. Toe Hy woorde gebruik, skep Hy, en alles in die hemel, 
die see, en op aarde kry vorm en lewe. Sy woorde voor die skepping van die eerste 
mense, lê reeds hulle aard vas: "Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis." 
(Gen 1:26).  Is dit dan vreemd dat Hy 'n skrywer inspireer om die volgende woorde neer 
te pen? "Dood en lewe is in die mag van die tong." (Spr 18:21). Jy kan met dít wat jy 
sê, lewe of dood spreek. Verstaan mooi, woorde beskik nie oor magiese krag nie, maar 
het 'n ongelooflike invloed op die mens se psige - dit besmet die hele liggaam: "Dit steek 
die hele lewe, van die geboorte tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die 
hel aan die brand gesteek" (Jak 3:6). Is dit dalk waarom Paulus skryf dat ons gesprekke 
vriendelik moet wees en van goeie smaak moet getuig? Of dat ons die omstandighede 
van elke gesprek moet 'lees' en net opbouende en goeie gesprekke moet voer? (Efesiërs 
4:29). Kan dit wees dat bedrieglike en verkeerde gesprekke ons liefde vir die lewe kan 
steel en ons verhinder om 'n goeie lewe te geniet? (1 Petrus 3:10). Waarom hierdie klem 
op goeie gesprekke en goeie woorde? Ek en jy moet as beelddraers van God, Sy 
koningskap in ons lewens sigbaar maak en ons woorde moet "...genade kan gee aan die 
wat dit hoor." (Efersiêrs 4:29). Ons is geskep as fonteine wat soet, drinkbare water moet 
voorsien aan 'n wêreld wat dors is om waarheid en geregtigheid in aksie te sien. 

  

Gebed: My Vader, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart 
welbehaaglik wees voor U aangesig. Mag my woorde van so 'n aard wees dat 
mense U stem daarin hoor.  Amen  

[Carina Francke  www.versndag.co.za] 

  

kubergroete tot volgende keer 
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