
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor 

JLM by Kleinskool en Die Bybelgenootskap  

 

Kortpad Belangrike Datums 

27 Augustus    Afrikaanse Bybel 80 jaar oud xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

28 Augustus Kerkraadsvergadering 

06 September  Merryvale se Lentedans 

14 September ViA se Lente-tee met Lizette Murray 

17 September Human Hearts Foundation se gholfdag 

11 – 12 Okt     Global Leadership Summit  

 

Saam op pad vir Christus 

 

Om te droom van ‘n eie Bybel 

Vir ongeveer 50% van die Suid-Afrikaanse bevolking is ‘n eie Bybel net ‘n droom, omdat dit 

onbekostigbaar is. Die Bybelgenootskap plaas Bybels in hierdie mense se hande deur  verskeie projekte. 

Bybelvertaling is ‘n ingewikkelde en duur proses. Die Wêreldbond van Bybelgenootskappe is betrokke by 

ongeveer 600 Bybelvertalingsprojekte om spesifieke behoeftes aan te spreek, byvoorbeeld: ‘n Engelse 

Bybel vir Dowes en die Bybelgebaseerde geletterheidsprojek.  

 

Preke 

Hoe moet ek onverdiende lyding hanteer? ‘n Christen het 3 keuses.  

 

Padlangs 

Wanneer jy in die werkplek, by die huis, in jou huwelik of in ’n vriendskap voel asof jy alle reg het om te 

skree, te skel of om daardie ander persoon behoorlik te laat verstaan hoe verontrief jy is, kies eerder om 

‘n vredemaker te word. Terloops, ’n vredemaker is nie iemand wat oor hom of haar laat loop of 

konfrontasie vermy ter wille van vrede nie.  

 

Merryvale Skool 

Kom vier die koms van die lente by Merryvale se Lentedans. Kaartjies beskikbaar by Theresa Lombard 072 

602 1928 

 

Human Hearts Foundation 

Daar gaan ook ander aktiwiteite by die gholfdag  wees. Kontak Erica Zulch 083 225 5668 vir besprekings 

en meer inligting. Inskryfvorm. 
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Padkos  Geloof vir beginners?! 

Matteus 16 vers 24: Daarna het Jesus vir Sy dissipels gesê: “As mense my volgelinge wil wees, 

moet hulle hulle lewe vir My gee. Om My te volg is baie moeilik. Dit is net so moeilik soos om 

jou eie kruis na die plek van jou teregstelling toe te dra.” [Die Boodskap] 

Geloof werk toe nie soos ’n spyskaart nie. Daar’s nie verskillende “geloof-geregte” waaruit jy kan kies 

volgens jou eie behoeftes en voorkeure nie. Daar bestaan nie iets soos ’n luilekker geloof vir beginners; ’n 

ietwat moeiliker geloof vir middelmatige kerklikes en opofferende geloof vir godsdienstige eksperts nie. 

Die Here maak geen ruimte vir verskillende kategorieë van kerkwees of dissipelskap nie. Jy het nie die 

“luukse” om te besluit jy sien tans net kans vir ’n paar “geestelike voorgeregte” soos om die Here na-ure 

te dien waar dit by jou besige program inpas nie. Geloof is nie so verbruiker-vriendelik soos wat party 

godsdienstiges dit voorhou nie. God vra alles, ons selfsugtige harte inkluis! Jesus het ’n kruis wat ons 

elkeen moet dra. En ’n beker wat ons in sy Naam moet drink. Hy vra presies dieselfde van ons almal, of 

ons tien jaar jonk of negentig jaar oud is, en of ons ’n leraar of ’n huisvrou is.Of jy maar pas begin het op 

Jesus se pad en of jy Hom al jare lank as Here ken — Hy roep jou vandag van voor af om Hom met alles 

in jou na te volg. 
[Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert op www.ekerk.org.za]  
 

Kubergroete tot volgende keer 
 [2013-08-25] 


