
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor om die 
lewe te leef. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
08 November    Aansoeke vir die koster- en skriba-poste sluit. 
17 November    Kerkraadsvergadering. 
21 November    Kersfeesdiens tydens die informele diens  
26 November    Die ViA se Kersmark 
28 November    Kerssangdiens 
             
Saam op pad vir Christus      
Ons bid vir voorsiening ten opsigte van behoeftes en verpligtinge waarvoor daar tans nie 

finansies  beskikbaar is nie.  
Tiende maand-dankoffers: moet ek my tiende steeds gee as ek self deur ’n finansiële 
krisis gaan? Moet ek ’n gedeelte van my tiende  aan vriende in nood, eerder as aan die 
kerk gee? Moet ek my tiende van my netto inkomste en/of van die bruto inkomste af 
bereken? 

Ons vier  nagmaal  om te onthou dat Hy vir elke mens gesterf het en sê dankie deur ons 

manier van bid, dink en leef. 

Om  totsiens te sê  gaan oor onthou, om terug te dink en ook oor die pad vorentoe. Ons 

dank God vir Dr Leon se bedieningspad  en wens  hom en sy gesin toe: Leef die lewe voluit 

in God se hand! 

Ons dink oor die beginsels vir sinvolle lewe. Erediens 07 November 2010 . 
 
Padkos: Meer as wat ons kan bid of dink 
Efesiërs 3 vers 19 – 21: Mag julle Sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe 
gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat 
deur Sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid 
of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met 
Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. 
 
Wat droom jy oor God? Of droom jy nie meer wanneer dit by geloofsake kom nie? Het jou 
drome lankal reeds in nagmerries verander? Wel, dan is dit tyd vir ‘n kraakvars nuwe 
droom; een waarbinne God meer kan doen as wat jy ooit kan bid of dink soos wat Paulus 
op ‘n aangrypende manier vir die Efesiërs skryf. Hoor weer, ons God kan meer doen as wat 
ons kan bid of dink. Verwag jy nog sulke soort dinge van God wat die wêreld onderstebo 
sal keer? Verwag jy dat Hy die donkerste donker in lig sal verander? Hou jy aan Hom vas 
teen alle hoop in? 
 
Ek weet gebed is nie ‘n towerstaf nie. Nie elkeen vir wie daar gebid word, herstel nie. Nie 
alle probleme verdwyn soos mis voor die son na opregte gebed nie. Aan hierdie kant van 
die graf is teleurstelling en pyn dikwels maar ons voorland. Tog neem dit nooit ons 
daaglikse verantwoordelikheid weg om te bly glo dat God veel meer kan doen as wat ons 
ooit kan droom of dink nie. Vertrou Hom kinderlik. Droom groot oor God. Plant jou voete 
op sy stewige rots wat nooit wankel nie.   [Stephan Joubert  www.ekerk.co.za] 
            
kubergroete tot volgende keer.       


