
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad        Belangrike Datums 

14 Desember   Slegs een erediens in kerkgebou 

16 Desember   Erediens 09:00 by Lorraine gemeente 

18 Januarie     Uitstuurdiens: Waypoint Community Church 

19 – 22 Jan    Week van Gebed: kerksaal ingerig as ‘n Bet-Tefila 

 

Saam op pad vir Christus 

Proponent Francois Maritz  

Die kerkraad het ‘n taakspan opdrag gegee om ‘n proponent, oorheersend vir jeugbediening, te 

identifiseer en om hom so gou moontlik vir ‘n tydperk van 1 jaar aan te stel. Mnr Francois Maritz is die 

susksesvolle kandidaat  wat begin 2015 by ons gaan aansluit. Hy het uitsonderlike vaardighede om met die 

jeug te kan werk. Sy ander vaardighede om in verskeie areas in die gemeente te dien, is baie sterk 

ontwikkel. 

Advent en Kersfees 

Ons kan spesifieke kleure en simbole gebruik om die begin van die kerkjaar  aan te dui. Wag en waak is 

die sentrale tema. Dit is dus ‘n tyd van besinning, voorbereiding en vreugde oor die geboorte van ons 

Verlosser.     

 

Preke 

Die Vredevors roep ons elkeen op om deur ons woorde, maar veral deur ons voorbeeld, te help om ‘n 

wêreld vol stukkende verhoudings heel te maak. Al ervaar jy dalk  nog self ‘n stuk onvolmaaktheid, 

verhoed niks jou om jou bankie nader te trek en bo by die skrefie van die deur te begin sing nie: “Ere aan 

God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense oor wie Hy feesvier.” Die Vredevors maak ons 

Sy vredemakers.              

 

Ons sing Kersliedere 

29 November 2014: Ons het by Kraggakamma Uitspanning en Sunridge SPAR kersliedere gesing. Foto's 

Padlangs 

Watter geskenk kan ek  vir my vriend, my opponent en my kliënt gee? Christmas gift suggestions. 

 

Padkos Het ons Kersfees deur ons vingers laat glip? 

Matteus 1 vers 18-25: Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want 

wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n Seun in die wêreld bring, en jy moet 
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Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur 

sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:  “Die maagd sal 

swanger word en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.”  

Kersfees is seker die gewildste, mees gevierde, mees algemene, mees omvattende Christelike fees op 

aarde. Tog het dit vir talle die minste geestelike betekenis met die meeste sentiment met die soetste 

kinderherinneringe en waarskynlik die grootste mate van sinisme daaraan verbonde. Winkels kan nie wag 

om munt te slaan uit die gees van vrygewigheid met al die geskenke wat daarmee saamgaan nie. In 

sommige lande spring kersbome soos kakiebos op pas 'n week na “Halloween” terwyl die klanke van 

“Jingle Bells” en “Rudolph” met sy rooi neus nie kan wag om in die gange van elke inkopiemekka te 

weergalm nie. 

 

 “Maar,” hoor ek sommige sê, “is dit nie wonderlik dat mense van alle oortuigings – godsdienstig of nie – 

herinner word aan die waardes waarvoor Jesus gestaan het nie? Vrede, vredeliewendheid, die eenheid van 

die mensdom, en natuurlik die gawe van gee. Dis tog waaroor die gees van Kersfees gaan, nie waar nie?”  

('n Tydige hersiening van waarvoor Christus “gestaan” het, sal nie onvanpas wees nie.) 

 

Ek wil nou nie die “Grunch” wees wat Kersfees gesteel het nie, maar ek moet darem net noem dat 

Kersfees nie net 'n allemansfees is nie! Dis 'n Christusfees wat gaan oor die geboorte van Jesus – die 

koms van God na die aarde om aan die redding van die mensdom vlees te gee. Dalk is dit tyd om 

sentiment opsy te skuif en Kersfees te red uit die hande van diegene wat dit beskou as blote volksverhaal 

of die wat dit graag vier as ‘n sentimentele reis na 'n vergete kindertyd of om dit “ter wille van die 

kinders/kleinkinders  te vier”. Ja, soms voel dit inderdaad asof Kersfees besig is om deur ons vingers te 

glip met die boodskap van Christus se geboorte heeltemal vergete. 

 

Wat van my? En jou? In plaas daarvan om te verdedig met “dis nie hoe óns dit doen nie” moet ons nie 

liewer vra: “Wat doen ek of wat doen jy en jou gesin/familie om die herinnering aan die nag toe hemel en 

aarde mekaar aangeraak het – toe die Ewige uitgereik het na die aardse om ons van Sy oneindige en 

ewige liefde te verseker - lewend te hou?” Kom ons vier Advent deur ons voor te berei om God Immanuel 

– God wat uitreik na ons – te ontmoet. Wat 'n wonderlike Kersfees sou dit nie wees nie. 

Gebed: Liewe Jesus, neem ons terug na daardie nag toe U na ons toe gekom het. Kom word 

weer in ons harte gebore, nie by krip en stal nie, maar in die hier en die nou van Immanuel – 

God met ons. Amen          

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2014-12-14] 


