
Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma ––––    padkos vir almapadkos vir almapadkos vir almapadkos vir almal wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir 

ChristusChristusChristusChristus    

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor nog'n dag wat God bygelas het. 

 
Kortpad        Belangrike Datums   

22 Julie      Kategese open 

23 Julie      Laaste dag vir Dordrecht vleisbestellings 

27 Julie      Senior Burgers se markdag en bokjol 

 

Saam op pad vir Christus:   

Elkeen is bevoorreg om haar/sy rol as gelowige uit te leef deur by een van die talle aksies en 

bedieninge in ons gemeente betrokke te raak. Daar is ook ruimte vir nog nuwe bedieninge.  

Ons hele gemeente se voorbidding word gevra vir die beroeping van ‘n nuwe predikant. 

Lo-Ann se moeilike keuse: Hannon of Lindie. Hannon kan enige uiterlike reg toor, maar met ons 

innerlike kan slegs God toor. Geniet weer die Ontbyt saam met Lindie deur na die foto’s te kyk. 

Willie noem dinge waarvoor ons dankbaar kan wees soos byvoorbeeld: kinders wat hul huiswerk 

op rekenaars doen, parkeermeters  en klere wat styf pas. 

Moenie probeer om 'n deur oop te skop nie. Buiten dat jy jou voet gaan beseer, mag jy heel 

moontlik nie hou van wat aan die agterkant van die deur is nie. Vertrou eerder op God. Hy ken 

die toekoms en wil jou ook beskerm.  

Padkos: Naamsveranderings is soms ‘n goeie ding 

Ek moet erken, ek sukkel deesdae om my pad te vind met al die nuwe straatname in Pretoria. In 

elk geval, name is sensitiewe sake. Name vertel stories. Name word verbind met mense, plekke 

en gebeure. Name dra die geskiedenis met hulle saam. Pa’s en ma’s gee dikwels vir hulle 

kinders familiename. Name is nooit dood nie. Daarom dat dit so mooi is as God soms kies om 

mense se name te verander. Hy maak die regte soort naamsveranderings. Onthou jy hoe Jakob 

homself een nag in ‘n boodskapper van die Here vasgeloop het in Genesis 32? By Jabbok het hy 

met hierdie boodskapper begin stoei. Teen dagbreek het Jakob se opponent besef hy’s te sterk. 

Nadat hy Jakob se heup mank geslaan het, wou hy padgee. Maar Jakob wou nie: “Nee, ek los 

jou nie voordat jy my seën nie!” Toe verander die hemelse gesant sy naam net daar na Israel. 

Immers, “Vannag het jy teen God en mens geveg en gewen” (vers 29). Dis hoe nuwe name 

gebore word. Jakob word Israel. “Bedrieër” word “God-Vegter.” Wat ‘n naamsverandering! ‘n 

Ganse volk kry hierna boonop sy naam. Leef asseblief so dat God jou ook tot ‘n voltydse 

navolger van Jesus sal herdoop. [Stephan Joubert  www.kernkrag.co.za] 

kubergroete  tot volgende keer 
[22.07.12] 

 



 
 
 

 

                       

                    

                

              

 

          

      

 

 


