
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad       Belangrike Datums 

17 Mei Pinsterdienste begin 

28 Junie – 3 Julie Skoolverlaterskamp 

06 - 10 Julie Avontuurkamp - www.avontuurweek.co.za 

17 – 19 Julie Happenings 

24 – 26 Julie ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Ons liefde vir God word sigbaar in ons liefde vir mekaar. 

 

Padlangs 

Die sorge van die lewe kan ons soms so omsingel, dat ons moedeloos raak. Wanneer jy eerlik jou hart 

voor God uitgehuil het of opreg met jou behoeftes na Hom toe gegaan het, gebeur hierdie wonder dat jy 

bevry word van onnodige kommer. Moet oor niks besorg wees nie. 

 

Padkos   Droogmakers kom tuis 

 Lukas 15 vers 18 tot 20: Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: “Pa, ek het teen 

Pa en God gesondig!. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my 

soos een van Pa se dagloners.”  En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan 

Jy hoor dikwels van moeilike jongmense. Min van hulle hou kers vas met die verlore seun van Lukas 15. 

Hy is ’n regte klein rebel. Hy verklaar sy eie pa dood as hy sy erfporsie opeis en padgee. Nadat hy alles op 

sonde en partytjies uitgemors het, keer hy verleë terug na sy pa se huis. Dan wag die verrassing van ’n 

leeftyd op hom: voordat hy nog sy sondes kan bely, word hy deur sy pa met oop arms omhels. Anders as 

die gepaste gedrag vir ryk mense in daardie tyd, naamlik om waardig te loop, gooi die pa alle etiket 

oorboord. Hy hardloop sy kind uitbundig tegemoet. Sy vreugde maak dat hy sy wegloopkind omhels en 

soen — sonder dat hy op daardie tydstip eens weet met watter motiewe dié terugkeer. Terwyl die seun 

nog probeer vra om soos ’n slaaf behandel te word, kry hy die beste klere, ’n ring, skoene en ’n feesmaal. 

Presies soos hierdie pa tree God ook op. Hy ly aan amnesia as ons ons oortredings voor Hom bely. Hy 

spesialiseer in genade. Hy vier uitbundig fees saam met elkeen wat  

tuiskom nadat hulle in ’n ver land verdwaal het.  
[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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