
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

22 Februarie   Eredienste, Kleuterkerk, Laer- en Hoërskool kategese, Kooroefening, Hartklop 

23 Februarie   Liturgiese werkgroep vergader by Asterlaan 16 

23 Februarie   Gebedsgeleentheid in die gebedskamer 

26 Februarie   Byeenkoms vir alle vroue wat ViA Vrouekamp wil help reël 

27 Februarie   Vrugtefees in saal vir afgetrede persone (Fonteinvriende) 

05 Maart        Wêreldbiddag vir Vroue na  ‘n gebedstap (prayer walk) 

07 Maart        Wêreldbiddag vir Manne: Frans Goosen van Geopende Deure 

09 Maart        Aansoeke vir kosterpos sluit 

22 Maart        Gemeentevergadering 

10 April         #Imagine Tienerfees op Jeffreysbaai 

24 -26 April   Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei           Kermis 2015 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburgh se funksie 

24 – 26 Julie  Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

God se kinders hoef nooit geestelik dors te ly nie. Sy liefde vloei uit Sy fontein deur ons. 

 

Preke 

 

Habakuk het ‘n baie spesifieke beeld van God gehad. Wie is God vir jou?  Is Hy “jou papa” of “jou vriend”? 

Is Hy die een wat jou sal straf of het jy nog nie regtig gedink oor wie God vir jou is nie? 

 

Godsdiens wat net kyk na myself, my behoeftes en my mense en nie ook ‘n verskil maak in ander 

gelowiges se lewens en die wyer samelewing nie, is vals godsdiens. As jy toelaat dat Sy opofferende liefde 

deur jou na alle ander mense vloei, belowe Hy vir jou in Jes 58:11: “ ...Jy sal wees soos 'n tuin met volop 

water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.”  Ons is God se fontein van liefde. 

 

NG mediaverklaring: Staatsrede 'n laagtepunt 

'n Mediaverklaring deur NG Kerk se moderatuur draai nie doekies om oor die skokkende gebrek aan 

leierskap wat die president en regering openbaar nie: Met die Staatsrede van die Suid-Afrikaanse 

President, mnr Jacob Zuma, op Donderdag 12 Februarie 2015, het ons land waarskynlik sy heel diepste 

laagtepunt in die bestaan van die jong demokrasie beleef.  In die Staatsrede en die gebeure van die 12de 

was die ononderhandelbare waardes (vir ons as kerk ook die Bybelse waardes) van geregtigheid, 

menswaardigheid en versoening in gedrang.  Lees verder  [Grens.Pos Nr 5 19 Februarie 2015] 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Februarie%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Francois%208%20Feb%20Hab%203.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Jes%2058%20%20Ons%20is%20God%20se%20fontein%20van%20liefde.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2015/Persvrystelling.pdf


Kermis 2015   

Die Here het nou konvenors vir al die tafels / aktiwiteite gegee. Lyste sal binnekort in die wyke versprei 

word. Kermis 2015. 

 

Padlangs 

Het jy vrees in jou lewe wat jou verlam? Vrees is een van die mees effektiewe instrumente wat die vyand 

gebruik om gelowiges te verlam. Dit beroof ons van ons lewensvreugde en vrede in ons harte en dit 

veroorsaak ook dat ons onsself van ander en ook God isoleer. Dit is dus belangrik dat ons nie net ons 

vrese sal los nie, maar doelbewus sal begin om iets daaraan te doen. Nader tot God in jou vrees. 

  

 

Padkos   Geloof word nie sommer net so verloor nie 

 Lukas 15 vers 7: ..Net so sal daar ook  in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom 

bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. 

“Ek het my geloof verloor,” vertel iemand in ’n gesprek. “Dis nog niks; ek het my beursie  

verloor,” reageer iemand anders. Terwyl almal verleë hieroor lag, wonder ek by myself hoe verloor mens 

jou geloof presies? Dit kan tog net gebeur as jy aan geloof dink as een of ander item, objek of besitting 

waaroor jyself volledige beheer het. Geloof is egter nie ’n skakelaar wat jy kan aanskakel en afskakel 

wanneer dit jou pas nie. Geloof, soos wat die Bybel hieroor praat, is ’n lewende verhouding met God. In 

hierdie verhouding is ons die verlore eiendom wat teruggevind is deur die Goeie Herder, soos wat Jesus 

vertel in Lukas 15. Hy het juis gekom om sy Vader se kosbare eiendom te kom opsoek. Hy kon dit nie vat 

dat sy Vader se aardse eiendom hier in die wind en die weer rondhang nie. Hy is die Een-Man 

soekgeselskap van God wat verlorenes soek totdat Hy hulle vind. Dan dra Hy hulle terug na God se 

feessaal toe. Dus, as jy dreig om jou geloof te verloor, of as jy van iemand hoor wat dit oorkom, onthou 

dan God spesialiseer in verlore items. Hy laat Homself nie so maklik verloor nie!  
[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2015-02-22] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis2015
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs

