
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad      Belangrike Datums 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburg se funksie 

24 – 26 Julie   ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Jesus is die Goeie Herder vir ons as sy skape.  

 

Padlangs 

Staan jy op die punt om te bedank omdat jy nie langer jou onregverdige baas of onbeskofte kollega kan 

verdra nie? Sien jy steeds jou huidige werk as ’n genadegawe uit God se hand of het jy dit as 

vanselfsprekend begin aanvaar?  Let op die vyf besigheidsbeginsels vir die werkplek uit God se Woord. 

Nader tot God in die werkplek. 

  

Padkos  Oppas vir donker geheime 

Ps 32 vers 3: Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om 

hulp geroep het... my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely. 

 Party mense leef baie jare lank met donker geheime. Dit vreet hulle op. Hulle gewetens herinner hulle 

gedurig daaraan dat hulle ’n leuen leef en dat hulle voorgee om iemand te wees wie hulle nie is nie. 

Wanneer so ’n geheime “tweede lewe” nie aangespreek word nie, ly dit tot eindelose negatiewe emosies. 

Niemand wat met integriteit voor God leef, kan ’n geheime lewe in stand hou nie. God se Gees laat dit nie 

toe nie. Hy roep almal om in die lig van die Here te leef. Die enigste eerbare roete is om sulke donkerte in 

ons lewens lig te gee. God se vergifnis kan enige donkerte uitwis. Hy loop graag ’n pad van herstel met 

struikelaars en lei hulle om ook te gaan regmaak met diegene wat hulle benadeel het. Tog kies sommiges 

om nie hulle eie donkerte aan te spreek nie, omdat dit net te seer is, of omdat hulle publieke beeld in die 

gedrang sal kom. Die gevolg: hulle harte word kliphard. Moenie deel van hierdie harde–hart brigade wees 

nie. Doen die regte ding: kry vandag nog hemelse Lig.  

[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 

   

kubergroete tot volgende keer 
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http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
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