
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Wie en Wat en Hoe van Media Diensterrein 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

02 Junie Bekendstelling van Diensterreine:  

                 Kerkgebou: Media   Saal: Leer en Aktuele Sake  

02 Junie Gesamentlike Aanddiens 18:30 by NG Kerk Lorraine      

08 Junie Huis Louisa Meyburgh fondinsameling met eregas  Ian von Memerty 

09 Junie Gemeentebraai  

10 Junie Senior Burgers Uitstappie na Seaview 

16 Junie Gesamentlike erediens  

23 Junie Skolliekampe begin 

21 Julie Geleentheid om die vraag: Wat is God se droom vir Kraggakamma? te beantwoord 

 

Saam op pad vir Christus 
Geroep om aan ‘n groep te behoort of te lei? 

Kontak vir di Keyter of Van Rooyen vir meer inligting oor 'n Gebedsgroep en 'n Liturgiese Werksgroep. 

 

Ondersteun PE Noord 

Warm klere en komberse sal baie help veral nou in die winter. Bid ook hul evangelisasieprogram in die  

feitlik ontoeganklike woonstelblokke. PE Noord 

   

Preke: Kies  ‘n preek om te lees en te oordink 

Ons karring nog baie keer soos bedelaars op die vullishope van sonde rond en loop in verslete klere, 

terwyl ons nuwe klere, skoon gewas deur Jesus Christus, kan dra.  God wil vir ons lewe gee. 

 

Geduld is om te weet: ek kan nie alles nie, God kan. Ek kan nie die wêreld verander nie, God kan. God wil 

dat ek, oorgegee aan die Gees, my bes sal doen. Hy sal die res doen. Want die vrug van die Gees is  

Geduld.       

 

Ons soek ons vreugde in wat jy kry, wat jy ry en waar jy bly. Tieners soek vreugde in wie jy vry. Gee dit 

vir ons ware vreugde? Nee - al wen jy die rotresies, jy bly ‘n rot. Geesvervulde kinders van die Here kan 

nie anders as om vreugde te leef nie. 

 

Mannegroep: om naby Hom te leef 

Retief Burger  dink na oor wat die geheim is om  nie langs die pad uit te sak nie, maar altyd in  

 'n intieme verhouding met Jesus Christus  te leef. 

 

 

 



Publikasies oor die doop 

Hierdie publikasies van Bybel-Media  leer klein kindertjies van die doop en bemagtig en inspireer ouers om 

gedoopte kinders groot te maak.  

 

Padlangs: In die Stilte van die Storm 

Miskien  woed daar ‘n storm om jou. Hoe harder jy probeer om die Here te soek, hoe minder sien en 

ervaar jy Hom. Soms vat dit storms om Hom te kan sien.  

 

Gebedsgids in ‘n kits 

Hou hierdie gebruikersvriendelike Gebedsgids byderhand en in jou hart. 

 

Padkos  Raak ernstig oor God 

Hebreërs 10 vers 25:  Ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly soos 

sommige se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan.  

Volgens hedendaagse navorsers, lees Christene die Bybel minder as wat hulle bid. In plaas van 'n Woord 

van God wat ons versterk vir die uitdagings van die dag, werk ons 'n oefensessie deur en drink 'n 

cappuccino. Ons lees van die Bybel is beperk tot die predikant se preek op Sondae. Die vroeë Christene 

was so ernstig oor die Woord dat "hulle... hulle.... toegelê [het] op die leer van die apostels." (Hand 2:42 

NV). God se Woord het hulle nie net in staat gestel om die lewe se uitdagings te weerstaan nie, maar toe 

vervolging van hulle vlugtelinge gemaak het, het hulle die Woord saam met hulle geneem en nuwe kerke 

regoor die wêreld (Hand 8:4) gestig. Groei jy in God se Woord sodat dit jou in moeilike tye versterk en jou 

voorberei om jou wêreld tot Christus se eer te beïnvloed? Hulle het aanbidding en lof ernstig opgeneem. 

"... hulle [het] die hele tyd by die tempel gebly en God geprys." (Luk 24:53 NV). Vir baie van ons beteken 

die woord "aanbidding" die Sondag se oggenddiens - dis net 'n plek wat ons bywoon eerder as die 

vrywillige daad van toegewyde harte wat die Here verheerlik. Om 'n toeskouer by die Sondagdiens te 

wees, is nie aanbidding nie. Die Nuwe-Testamentiese gelowiges het Dawid se opdrag verstaan: "Gaan Sy 

poorte binne met dankliedere, Sy tempel met lofsange..." (Ps 100:4 NV). Wil jy 'n ernstige aanbidder 

wees? Gaan dan Sy teenwoordigheid in, uitsluitlik gefokus op Sy goedheid, en spreek jou waardering 

heelhartig aan Hom uit vir alles wat Hy is! 

 

Sielskos: Deut. 32:29-34:12; Mark. 9:1-13; Ps 62; Spr. 12:18-19 
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kubergroete tot volgende keer 
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