
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad        Belangrike Datums 

23 November   09:00 Kersssangdiens in saal en 18:00 Kersspelsangdiens in kerkgebou     

26 November   Buitengewone vergadering van die Sinode van die NGK in Oos-Kaapland 

28 November   Kleinskool se afsluitingspartytjie: maak baie kinderhartjies bly deur koekies te skenk. 

28 November   Kersliedere: ons begin sing by Kraggakamma Uitspanning en dan Sunridge Spar      

29 November   Huis Louisa Meyburgh: Kersgeskenk-stalletjies en kuier saam met Piet Smit   

30 November   Formele en informele diens 

01 Desember   ViA se beplanningsvergadering 

04 Desember   Senior burgers in gebedskamer  

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Die wêreld het reggekry dat ons verkeerd dink oor Christenwees. Dit is nie bekorend, betowerend of 

romanties nie. Alle Christene gaan nie gesond word of aftree by die see nie. Die Here se maatstawwe is 

anders as die van die wêreld. Sy Koninkryk het niks te doen met trone en paleise nie. Hy regeer deur te 

dien, deur voete te was. is ons God se reddingstasie of is ons as kerk ‘n aangename sosiale klub waar ons 

lekker wil kuier en bedien wil word? Ons is kerk om te dien. 

Die kerk is nie daar vir homself nie. Die kerk is ook nie daar vir Christene nie. Die kerk is daar vir stukkende, 

vuil, honger, verontregte, werklose en daklose mense  (Ferdinant Deist). 

 

2015 Kategete 

Kategete word benodig vir Graad 5. 8 en 10. Indien die Here U lei om te dien as kategeet, kontak Ds MG 

asseblief. 

 

Mannegroep  

Die boodskap van Hooglied is dat geloof nie gaan oor godsdienstige gebruike nie, maar oor 'n persoonlike 

verhouding met God, soos tussen twee verliefdes. Maar ons moet God ook as ons koning aanbid en dien in 

die openbaar. Is jy in 'n lewende verhouding met God?  Wat doen jy om in die openbaar te wys dat Hy jou 

Koning is? Soos die huwelik... 

 

Uit: Grens.Pos  Nommer 34  -  14 November 2014 

Deesdae meer Christene as kommuniste in Sjina 

Daar is tans sowat 100 miljoen Christene in die wêreld se land met die grootste bevolking. Dit is heelwat 

meer as die lidmaatskap van die regerende kommunistiese party, wat 86,7 miljoen lede het. Volgens 

Westerse intellektuele opvattings is moderniteit veronderstel om sekularisasie te bevorder, maar in die 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/16%20November%202014.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=mannegroep


moderne Sjina het dit 'n sterk groei meegebring in die godsdiens wat deur kommuniste as opium vir die 

massas beskryf is.  Hiermee is die regering natuurlik nie gediend nie.  Lees gerus hierdie interessante artikel. 

 

How is technology changing relationships? 

We are in danger of losing a new generation to the numbing agents of electronics. Dr  Kara Powell, 

executive director of Fuller Youth Institute, wonders what it means to raise children in a digital age. She 

argues that stewardship of technology doesn't start with kids; it starts with parents. Read more 

Padlangs 

Nadat Eerwaarde E P Scott, in sendeling in Indië,  'n paar dae op reis was, is hy in 'n lokval gelei en deur 

'n klompie krygers van ‘n stam wat diep in die berge gebly het, omsingel met hulle spiese wat na sy hart 

wys. Daar was geen  

kans om te ontsnap nie. Scott het sy viool uitgehaal, sy oë gesluit en begin om die volgende woorde te 

sing in 'n inheemse taal wat die krygers kon verstaan: Besing die lof van Jesus saam. 

 

Padkos  Per-missie 

1 Petrus 2 vers 16: Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te 

doen nie. Gebruik dit om God te dien. 

Toe ek iewers na ’n jong Amerikaanse kerkleier sit en luister, besef ek opnuut hoe ekself dit vir jare 

verkeerd gedoen het. Daar in die harde wêreld van Detroit leer hy sy gemeente dat een van hulle 

kernwaarhede ‘Per–Mission’ is. Almal in daardie geloofsgemeenskap is voltyds ‘per missie’. Almal van hulle 

het ook toestemming om te doen wat die Here op hulle harte plaas om te doen. Nee, dit beteken nie ’n 

chaotiese “free for all” nie. Maar dit beteken definitief ook nie daardie kommissie–aangedrewe roete waar 

almal eers maande lank moet wag vir kerklike fondse omdat daar nie begroot is vir onverwagse goeddoen 

aksies nie. 

  

Wanneer ons besef die Here se verkeerslig het lankal groen geslaan en dat elke godsdienstige 

verkeersknoop net maar ons eie skuld is, begin die regte soort beweging posvat. Dan raak ons vry genoeg 

om met die minimum hoeveelheid hulpmiddele die Here se aardse koeriers en kelners te wees. Dan meld 

ons voltyds aan vir geloofsdiens as Jesus se aardse stemme, hande en voete. Geloof is 24 uur per dag 

per–missie in Jesus se aardse soekgeselskap en diensspan. 
[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2014-11-23] 
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