
Kuberkamma – padkos vir almal wat saam op pad is vir 
Christus 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam  

 

Kortpad              Belangrike Datums  

25 November    Informele diens Kerssangdiens 

25 November    Afsluiting van Junior en Senior kategese in saal 

30 November    En 01 Desember: Die Boggelrugengel en ander Kersstories van OBED 

in Artuo Teater 

01 Desember    Strategiese beplanningsvergadering 

02 Desember    09:00 Slegs formele diens in kerk 

02 Desember    19:00 Kersspelsangdiens in kerk. Kersspel deur OBED. 

 

Saam op pad vir Christus:  

Ons bid vir Ds MG van Rooyen wat beroep is na ons gemeente. Ons dank God vir die pad wat Hy 

met ons gemeente in die beroepingsproses gestap het tot hiertoe en bid dat Sy wil ook verder 

sal geskied.  

Johnny Louw van Karoo Mighty men besoek ons DV 26 – 27 Januarie 2013. Manne-oggend. 

Familie-aand en ‘n Getuienisdiens. 

As jy negatief voel of wil kla, bewys liefde, want God het hierdie lewe aan jou geskenk. 'n 

Lewensles 

 

Padkos: Stres is nooit gratis nie 

Matteus 6 vers 27: Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een 

enkele uur verleng? 

 “Jy stres heeltemal verniet.” Hoeveel keer hoor jy nie sulke uitdrukkings nie. Ongelukkig is dit 

nie die waarheid nie. Niemand stres ooit verniet nie. Trouens, die prys van stres is buitensporig 

hoog. Dit maak mense van die binnekant af siek. Dit lei tot angstige, gejaagde harte. Stres is 

altyd dodelik — letterlik en figuurlik. Dit omvorm gewone mense in bekommerde, gejaagde 

mense wat geen lewensgeluk meer ken nie. Daarom dat ons Jesus ernstig moet opneem as Hy 

in die Bergrede sê dat bekommernis nie een enkele uur tot ons lewe kan byvoeg nie. Inteendeel! 

Ons moet ook by Jesus hoor God sorg vir ons. Regtig! Hy wat vir die mossies kos aandra en die 

veldblomme in koninklike kleure tooi, hou ons lewens in Sy magtige hand vir tyd en ewigheid. 

Hy sorg en versorg. Hy gee vir ons meer as wat ons kan bid of dink, soos wat Paulus se gebed 

vir die Efesiërs ons keer op keer herinner. Laat hierdie goeie nuus vandag en môre ‘n gesonde 

stres-breker in jou lewe wees. Laat dit hemelse medisyne vir jou aardse stres-pyne wees. 

Onthou, jy het ‘n Vader wat vir jou sorg! Hoor dit. Glo dit. Beleef dit. 

[Stephan Joubert  Kernkrag www.ekerk.org] 

 

Dat die voëls van kommer en sorge oor ons koppe vlieg – nou ja, dááraan kan ons niks doen 

nie. Maar ons  kán keer dat hulle kom nes maak in ons hare. [Martin Luther] 
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Vandag se bekommernis doen niks om môre se probleme minder te maak nie; dit beroof ons net 

van die krag wat ons vandag kon gehad het.  

Kommer help ons tog nie om aan dit wat ons vrees, te ontsnap nie. Dit maak ons net te swak 

om dit te hanteer ás dit kom. Kommer is die rente wat ‘n mens betaal op ‘n probleem vóór dit 

nog opdaag. [Corrie Ten Boom] 

 

Voor ek saans gaan slaap, gee ek al my bekommernisse van die dag aan God oor – Hy gaan tog 

die hele nag wakker wees. [Mary Crowley] 

 

As jou behoeftes eindeloos is, sal jou vrese en bekommernisse ook sonder einde wees. [Thomas 

Fuller]. 

[Uit Die Groot Aanhalingsboek Lux Verbi.BM 2004] 

 

kubergroete  tot volgende keer 
[258.11.12] 

 

 

 
 

 

                       

                    

                

              

 

          

      

 

 


