
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

06 Maart            18:00  Hartklop 

12 Maart            MTR Smit se fondsinsameling 

12 Maart            Bybelgenootskap se jaarlikse vrugtemark 

13 Maart            Lofprysing en aanbidding: ‘n heerlike geleentheid om ons Koning te besing 

17 Maart            Fonteinvriende se uitstappie na Swan Lake 

02 April             Louisa Meyburgh se straatkollekte     

 

Saam op pad vir Christus 
Kraggakamma vier 43 jaar  van genade en voorsiening uit die Vader se hand.  

Lees hier meer oor die profiel en die geskiedenis van ons gemeente. Die kanselklede vertel ook hulle eie 

storie. 

 

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. 

Ons leef in ‘n tyd waarin Christenwees nie meer die in-ding is nie. By Daniël sien ons egter dat geloof ‘n 

hart-, kop- en hand-ding is. Geloof is ‘n hart oorgegee aan God, dit is ‘n kop wat weet Hy is in beheer al 

lyk dit nie so nie en dit is ‘n hand of eerder ‘n lewe tot Sy eer.  Wanneer ons so oorgegee aan die Here 

leef, kry die wêreld nie reg om ons te verander nie. Die teenoorgestelde gebeur: God verander deur ons die 

wêreld rondom ons 

 

Sake vir gebed 

Van ons lidmate en verskeie sake in ons stad, land en in die wêreld het ons voorbidding dringend nodig. 

Sake vir Gebed 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis.  Pryse vir ‘n kompetisie is baie welkom.  

Aksie België vir Christus 

Ferdi en Ronel het na Jansenville verhuis, maar is steeds betrokke by ABC. Lees meer hieroor in hulle 

Nuusbrief Maart 2016.  ABC moet nou baie belangrike besluite te neem oor  hoe om ‘n nuwe struktuur 

daar te stel vir volgehoue samewerking met die Belgische Evangelische Zending. Nuusflitse Maart 2016 

Bid vir verskeie konferensies, dienste ens in België soos byvoorbeeld ‘n paasvoorstelling met sand 

‘Zandpassies’. Gebedsversoeke Maart 2016 

 

Padkos  Ons werk nie in God se “hoe-verklaar-mens dit-departement” nie  

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/24%20Januarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=profiel
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=geskiedenis
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kanselklede
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc


 

 “Hoekom wil mense gedurig my swaarkry probeer verklaar?” vra iemand wat ’n kindjie aan die dood 

afgestaan het. “Enigiets vanaf my ongeloof, tot God wat die mooiste blommetjies eerste pluk, word as 

redes hiervoor aangevoer,” sê sy. Feit is: ons is nie geroep of deur God aangestel om kitsantwoorde op 

mekaar se swaarkry te gee nie. Vat maar Job se drie vriende met hulle liefdelose verklarings vir sy 

swaarkry nadat hy al sy rykdom en sy kinders in ’n oogwink verloor het. Hulle het vir Job gesê dis enigiets 

vanaf sy geheime sondes, tot sy kinders se oortredings wat gemaak het dat God hom nou terugkry. Job 

het egter geweier om sy vriende as God se amptelike verklaarders te beskou. Die uiteinde? God het vir 

Job gelyk gegee. Hy moes selfs vir sy vriende ’n offer bring oor al die vals verklarings wat hulle in God se 

Naam afgelê het. Moenie in hulle voetspore volg nie. Moenie ander mense se swaarkry probeer verklaar 

nie. Droog eerder in God se Naam hulle trane af. Die Here sal Homself laat vind deur elkeen wat opreg na 

Hom soek. Hy sal hulle op sy eie maniere troos. Wees jy maar net Sy getuie, nie Sy advokaat nie!  

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