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

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor my mini-biblioteek. 

 

 
Kortpad      Belangrike Datums  

26 Augustus      Bybelsondag: spesiale kollekte vir Bybelgenootskap  

27 Augustus      Senior Burgers se Bring en Braai 

31 Augustus      Merryvale Skool se Lentedans 

02 September    Fliekaand: What if God gave you a second chance? 

08 September    Huis Louisa Meyburgh : Tee met Zanne Stapelberg 

 

Saam op pad vir Christus:   

Kleinskool se kinders het skaars kos om te eet. Om „n eie Bybel te besit, is dus vir die meeste 

net „n droom. Kom maak een kind se droom waar deur „n eie Bybel [moedertaal en vir spesifieke 

ouderdom] te borg. 

Wat is die definisie van Skrifgesag?  Ds Veneto gee „n verantwoordbare geloofsperspektief. 

Ons tweede fliekaand [What if.. ] beteken koffie, springmielies, lofprysing, aanbidding, 

berading en fliek.  Tieners en Jongmense is baie welkom. Bring gerus jou eie 

piekniekmandjie met koeldrank vir die kinders saam! 

Louisa Meyburgh vier die koms van die lente met „n  Lentetee  saam met Zanne Stapelberg. 

Om alles [die goeie en die slegte] te onthou, is belangrik vir ons geloofslewe: ons 

geloofsidentiteit bly sodoende gesond en dit word volledig en gebalanseerd gevorm. Wees 

versigtig vir geestelike Alzheimer‟s. Erediens  

Om onophoudelik te praat oor God se liefde, moet ons onder volle bestuur van die Heilige Gees  

leef.  

 

Padkos: My Bybel 

Miga 7 vers 8:  Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand, al het ek tot 'n val 

gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig.  

Die Bybel, as Woord van God is die metgesel van die gelowige op sy lewenspad - die 

rigtingwyser wat die gelowige op die pad van heiligmaking neem, wat jou lei en begelei. 

Tydens 'n besoek aan Angola woon ek 'n erediens by in Luanda. Ek verstaan nie veel van die 

verrigtinge nie, want my Portugees is nie baie goed nie, maar wat my opval, is die verslete 

Bybel wat op die trom langs die vrou wat die tromslaner is, lê. Dié Bybel vertel die storie van 'n 

gebruikte boek. Daar is merke by versies, die omslag is weg en die bladsye krul om van al die 

gebruik. Maar dit word trots kerk toe gebring. Die Bybel is belangrik. En my kamera vang die 

besonderse prentjie vas. 

Danie Viviers skryf vir my oor die rol wat die Bybel in sy lewe vervul: “As jy in die 

sonsondergang van jou lewe kom, en jy blaai deur jou onderstreepte Bybel, sien jy die volledige 

legkaart van jou lewe, en dan eers begryp jy die pad wat die Here met jou geloop het.” 
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http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2010/skrifgesag.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Erediens%2022%20Julie%202012.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


Vandag is daar soveel formate van Bybels beskikbaar. Van Uitreikbybels tot Selfoonbybels. Van 

gedruk op papier tot digitaal asook in die kuberruim. Daar is amper nie meer 'n verskoning om 

nie 'n Bybel te besit nie. En tog is daar soveel in ons land wat nie 'n Bybel het nie, gewoon 

omdat hulle dit nie kan bekostig nie. Mense vir wie 'n Bybel net te veel kos.Die Bybelgenootskap 

het pas 'n miljoen rand bewillig om Uitreikbybels aan Graad 7 leerders in ons land gratis 

beskikbaar te stel. Hierdie is 'n poging om werklik 'n verskil te maak in jongmense se 

lewens.Hopelik sal hierdie Bybels jongmense help om op te staan in tye van afvalligheid, om te 

bly staan in die aangesig van versoeking en te help om aan die einde van hulle lewenspad op 

aarde te sien hoe God vir hulle lig gebring het. 

Hoe lyk jou Bybel? 

Gebed: Dankie vir u Woord Here, dankie dat dit die lig is op my lewenspad. 

[Francois Sieberhagen www.versndag.co.za]  

 

   Laai jou GRATIS Selfoonbybel nou af!  Gaan net na m.bibles.co.za (op jou selfoon)   

 

kubergroete  tot volgende keer 
[26.08.12] 
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