
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam  

 

Kortpad        Belangrike Datums 

01 Desember   Net een oggenddiens 

07 – 08 Des     Somerkersfees deur Danie Matthee 

12 Desember   Bybelgenootskap Fietstoer begin 

 

Saam op pad vir Christus 

‘n Dag om te onthou 

Die foto’s vertel waarom Sondag 24 November 2013 'n vreugdevolle dag vir Kraggakamma was: 

Kerssangdiens 

Ingebruikneming van fontein 

Kategese afsluiting 

Kersspelsangdiens 

 

Padlangs: Die waarheid … ongeag 

In ’n ideale wêreld sal ons nooit hoef te wonder of iemand betroubaar is nie. Maar ons lewe in ’n 

stukkende en gebroke werklikheid wat op die oog af verder disintegreer. Hoe nou gemaak? 

Elkeen kan egter die verskil maak -  in ons huise tussen ons eie mense, waar dit soms die moeilikste is, 

maar waar die saadjies wat ons plant, begin ontkiem, byvoorbeeld:Jou kinders hoef nie te jok wanneer die 

foon of voordeurklokkie lui en jy nie lus is vir mense nie... 

 

Bybelgenootskap: Bybelgebaseerde geletterdheidsprogramme 

‘n Beginnersboekie is ontwikkel om basiese lees-en skryfvaardighede in arm woonbuurte, waar duisende 

kinders dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand begin, te bevorder. Die verwagte impak is dat die 

kinders meer van God en die Bybel sal leer en selfs ook hul ongeletterde ouers sal leer lees. Enige persoon 

wat kan lees, sal met die hulp van 'n handleiding en flitskaarte wat saam met die boekie voorsien word, 

ander kan help om dié vaardighede te bemeester.  

 

Aksie België vir Christus 

Lees die Kerstboodskap ABC Zuid-Afrika en meer inligting oor die uitreikspanne wat gesoek word vir 2014 

in  die Nuusflitse en waarvoor ons kan bid in Gebedsversoeke Desember 2013 en Januarie 2014. 

Ferdi en Ronel Gouws is reeds in Australië en keer 8 Januarie 2013 terug. Hulle kan gekontak word by 

mpgouws2@gmail.com of by +61481-502-803.   

 

Padkos  Woorde is dikwels onnodig 

 

Matteus 5 vers 39 tot 41: As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na 

hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As 

iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer.  
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Die bekende komponis, Joseph Haydn (1732-1809) se orkes was doodmoeg. Hulle hertog het hulle ’n 

vakansie beloof, maar hy het dit aanhoudend uitgestel. Haydn se oplossing was toe om sy bekende 

Afskeid-Simfonie te skryf in 1792. Soos wat hierdie musiekstuk ontvou, raak een musiekinstrument na die 

ander stil. Haydn het toe vooraf gereël dat elke musikant ’n kers voor hulle neersit en dit doodblaas en 

afstap as hulle stukkie musiek klaar gespeel is. So het dit aangehou totdat die verhoog leeg was. Die 

hertog het dadelik die boodskap gekry en hulle vakansieverlof toegestaan. Dit klink vir my al te veel na 

Spreuke se soort wysheid. Soms is daar ’n beter manier as woorde om iets gedoen te kry. Stilbly is beter. 

Wegstap ook, selfs al weet jy dat jy reg is. Die grootste oorwinnings wat die Here se kinders behaal is juis 

om ’n ander wang te draai en ’n tweede myl te loop, soos wat Jesus ons in Matteus 5 leer. Vra die Here 

om jou met Sy soort wysheid te oorlaai sodat jy sal weet hoe om in elke situasie reg op te tree.  

Dan gebeur jou grootste oorwinnings in Jesus se Naam woordloos, mooi en sag! 

 
[Stephan Joubert  Kernkrag op www.ekerk.org] 

                                 

kubergroete tot volgende keer 
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