
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad      Belangrike Datums 

17 Januarie    09:00 Klassieke en eietydse diens 

17 Januarie    Kategese begin: almal kom na eredienste in kerkgebou bymekaar 

17 Januarie    19:00  Week van Gebed begin: ‘n Lewe in God se wil deur Stephan Joubert 

18 Januarie    Gebedsgeleentheid in die gebedskamer 

23 – 24 Jan    Hoërskool kategese kamp by Eersterivier 

24 Januarie    Klassieke en eietydse diens 

24 Januarie    Kategese vir laerskool katkisante 

26 – 27 Jan    Kategese werkwinkel 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel 

word teen R10 per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Sy vrede is nie passiewe vrede nie. Dit is nie die afwesigheid van konflik of toesmeer van kwaad nie. Dit is 

nie tevredenheid nie. Dit is ‘n aktiewe vrede. Ongelukkig vaar die wêreld die afgelope 3000 jaar goed met 

oorlog. Dit is inderdaad tyd dat die wêreld se mense begin oefen, nie om te skiet nie, maar om vrede te 

maak. Daarin moet ons as Christene die wêreld ver vooruit wees, want ons dien die Vors van vrede. 

Die Vredevors maak ons Sy vredemakers 
 

Om iemand te wees is nie om iets te hê nie, maar om Iemand te hê. Jou nuwejaarvoornemens wys wat jy 

as jou grootste bate beskou. Is jy aardgesind of ‘n burger van die hemel? Al wat ek wens, is Christus as 

enigste bate 

 

Daar gaan tye in hierdie jaar kom wanneer ons gaan wonder: “Waar is die Here?”, “Is Hy in beheer?” en 

“Gee Hy om?”  Vir ons kom verseker die Here opnuut: “Ek is die Almagtige. Ek is die Alfa en Omega, die 

begin en einde. Ek is die Een wat was en is en kom.”  Ek weet nie van jou nie, maar met só ‘n God sien ek 

kans vir 2016. Met die Here as my God sien ek kans vir 2016 

 

Kom dien saam die Here 

Daar is baie plekke waar jy die Here in die gemeente uit dankbaarheid kan dien, soos byvoorbeeld vervoer 

van senior burgers na /van eredienste, skenk van Bybelstudie-materiaal, borge en/of eetgoed vir die 

kategese kamp, inskakel by diensterreine.  Voltooi gerus die vorms wat beskikbaar gestel is.   

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 27 April 2016 kermis. Begin bid dat die Here hierdie poging sal seën. Stuur gerus 

voorstelle vir nuwe tafels / tafeltjies. Pryse vir ‘n kompetisie is baie welkom. Kermis 27 April 2016 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17.01.2016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Luk%202%20v%2014%20Die%20Vredevors%20maak%20ons%20Sy%20vredemakers.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Fil%203%20v%201-21%20Al%20wat%20ek%20wens,%20is%20Christus%20as%20enigste%20bate.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Fil%203%20v%201-21%20Al%20wat%20ek%20wens,%20is%20Christus%20as%20enigste%20bate.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Open%201%20v%201%20-%208%20Met%20die%20Here%20as%20my%20God%20sien%20ek%20kans%20vir%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17.01.2016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17.01.2016.pdf


Padkos  Gebed gaan nie oor lengte nie 

Die groot prediker George Whitefield het een keer die volgende oor ’n ander prediker se gebed te sê 

gehad: “He prayed me into a good frame of mind, and if he had stopped there, it would have been very 

well; but he prayed me out of it again by keeping on!” Geen wonder nie dat Jesus se dissipels in Lukas 11 

vir Hom vra: “Here, leer ons bid.” Om te lank te bid, mag dalk die indruk van vroomheid skep by 

sommiges, maar dit beïndruk nie vir God nie. Trouens, ek weet in sekere Oosterse lande is dit selfs ’n 

merkteken van ware geestelikheid. Hoe langer jy bid, hoe vromer is jy blykbaar. Maar lang gebede is nie 

’n Bybelse opdrag of vereiste nie. In Matteus 6 sê Jesus dat God nie deur ’n stortvloed van woorde 

beïndruk word nie. Hy weet in elk geval wat ons nodig het. Hy is immers ons Hemelse Vader. Ons kan ons 

diepste nood en ons daaglikse behoeftes voor Hom bring, soos wat Hy ons ook uitnooi om te doen. Maar 

dit moet opreg, kort en kragtig wees. Anders bid ons onsself en ander rondom ons flou. Nog meer, dan 

mis ons die eintlike punt van gebed.  

 [Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 
 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-01-17] 


