
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

09 Augustus   Francois en Elizabeth Fourie lei gesinsdiens in saal 

16 Augustus   Gesamentlike nagmaal in saal. Oos-Kaapse jeugkoor tree op. 

21 – 23 Aug    Dissipelskap Retreat op Shama 

02 September Geopende Deure vier 60 jaarby NG Kerk Lorraine 

05 September  Basaar Louisa Meyburg Tehuis 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Spreekwoorde soos ‘Meng jou met semels en die varke vreet jou’ en ‘Wys my jou vriende en ek sê jou wie 

jy is’. Maar dit is nie altyd waar vir ons nie. As ons kinders van die Here is, moet daar ook tollenaars en 

sondaars onder ons vriende wees. Wees 'n vriend vir tollenaars en sondaars. 

 

Gaan ons dit vir mekaar hemel of hel op aarde maak? Help mekaar 

 

PE Noord 

Baie mense kom soek skoene en warm klere  (veral vir die kinders) by PE Noord se kerkkantoor.  

 

 

 

Padkos  Geloof in aksie  

Jakobus 2 vers 15 tot 16: Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir 

dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek 

julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe 

nie, wat help dit dan?  

Ongelukkig ken ons almal mense wat soos Christene praat:  hulle ken al die regte woorde op die regte 

tyd, maar wanneer dit kom by werk om byvoorbeeld na ander uit te reik, is hulle nooit daar nie. Dit is 

maar altyd dieselfde mense wat aanmeld as daar gevra word om by die sopkombuis te help of om 

Saterdag 'n bietjie tyd met die vigs-wesies te gaan spandeer. Wat Jakobus hier in ons teksgedeelte 

beklemtoon, is eenvoudig dat die tipe persoon vir wie geloof slegs bestaan uit twee woordjies, naamlik "ek 

glo", se uitdrukking van geloof  ook afgewater word. Dit is die soort mens wat "geniet die dag" vir die 

hawelose persoon wat oor sy pad kom, sal sê en dan dink dat hy genoeg gedoen het. Vir Jakobus begin 

geloof met 'n woord – die Woord van waarheid wat aan ons lewe gee  En dan moet ons, aan wie die 
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Woord lewe gegee het, daardie Woord teenoor ander uitleef. Geloof is nie staties nie, dit lei tot aksie. 

Indien daar geen aksie is nie, is dit nie geloof nie. 

Gebed: Here, ek moet bely dat ek nie altyd my geloof uitleef soos U dit van my verlang nie. My 

gebed is dat U my deur u Gees sal lei om met oorgawe en aksie my geloof teenoor ander te 

leef. Amen 

[Mims Turley www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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