
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

04 September  Klassieke en eietydse dienste   Kleuterkerk 

04 September  10h30 Kategese uitreike.  

04 September  18h30 Gesamentlike aanddiens by Patmos-gemeente   

04 – 07 Sept    Ring van Algoa ringsitting 

05 September  Nagmaal KKU    

05 September  Gemeentebiduur in gebedskamer 

06 September  Nagmaal Stella Londt 

06 September  ICU by Gazanialaan 15 

07 September  Nagmaal CP Bradfield 

09 September   MTR Smit se Got Talent Kompetisie 

23 September  Fonteinvriende se mini-verkoping ten bate van kersgeskenke vir minder bevoorregtes 

28 – 31 Okt     ViA se Vrouekamp 

 

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. 

Jesus is radikaal.  Hy steur Hom nie aan mensgemaakte wette en reëls nie. Dit gaan vir Hom oor mense. 

Ten spyte daarvan dat Hy alles van ons weet, het Jesus alle mense lief. Hy het ons lief nie  vir wat ons vir 

Hom kan beteken nie. Hy het ons lief vir wat Hy vir ons kan beteken. Mense wie se sondeskuld vergewe is, 

kan nie anders as om onvoorwaardelik lief te hê nie. 

 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie  nodig het.  Sake vir Gebed 

 

Ons bid hierdie week vir die Palestynse gebiede 

Christene  in die Palestynse gebiede is vasgevang binne die Israeli-Palstynse konflik. Bid dat hulle 

desnieteenstaande hul liggies helder sal laat skyn te midde van hierdie konflik. There4Bedieninge  foto 

 

Koffie-bediening 

Kontak  Eddie de Koning by  076 590 7123 indien jy  kan help met die bedien van koffie   Sondagoggende 

voor die diens in die saal. 

 

Data by eietydse diens 

Kontak Frans Krause by 083 452 6396 indien jy kan help met die data  tydens die eietydse diens. 

 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/4%20September%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Luk%207%20v%2036-50%20Mense%20wie%20se%20sondeskuld%20vergewe%20is.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma


Aksie België vir Christus 

Die nuwe skooljaar en daarmee saam verskeie kerklike aktiwiteite het 1 September in België begin. Kom 

dank die Here vir die SportQuest geleenthede wat gedurende die somervakansie gehou is. Kom bid saam 

vir elke gemeente se eie spesifieke behoeftes.  Gebedsversoeke vir September 2016 

 

Gospel for Aisa 

GfA is ‘n bediening om die lewens van die mense in Asië te verander – vir beide hierdie en die ewige lewe. 

Gospel for Asia besef egter dat niks bewerkstellig kan word sonder gebed nie en daarom is dit die hoogste 

prioriteit.  
 

Padkos  Hardloop is partykeer doodsake 

Besige mense is altyd op pad iewers heen. Hier en nou is nooit so belangrik soos daar waarheen hulle 

alweer oppad is nie. Besige mense het nooit tyd nie. Hulle “kosbare” tyd is eintlik reeds opgebruik nog 

voordat hulle by hulle volgende afspraak aangekom het. Besige mense is belangriker as nie-besige mense. 

Altans, so dink almal. Maar dis nie waar nie. Besigwees is dikwels net ‘n rookskerm vir belangrikheid en 

wie weet wat nog. Haastigheid is ‘n swak menslike eienskap, maar definitief nie ‘n Goddelike een nie. God 

het altyd tyd. Hy is nooit haastig oppad na ‘n volgende afspraak toe nie. Hy is rustig. Hy maak graag tyd 

vir Sy kinders. God vra dieselfde van ons. Hy vra dat ons ons hoë-oktaan harte sal inruil vir rustige harte. 

En dat ons die waagmoed sal hê om elke dag ‘n entjie saam met Hom in Sy tuin te kom stap. Daar’s nog 

soveel geheime wat die Here met ons wil deel; soveel onontdekte vreugdes. Maar dan moet ons ingryp op 

ons gejaag-de lewe. Gejaagdheid vergiftig ons van binne. Dit steel al ons vreugde. Dit beroof ons 

uiteindelik van al ons geliefdes en van almal wat regtig saak maak in ons lewe. Vir wat? Net sodat ons kan 

sê ons is die jongste wenners van die rotteresies-wisseltrofee? Stop dit. Kom tot rus aan die Here se 

voete. Gee pad uit die vinnige baan. Glo weer Jesaja 30:15 wat sê ons krag lê in stilwees en in vertroue 

op die Here. Kom tot rus by Hom. Volg Sy koersaanduidings en Sy spoedaanwysings. Dan leef jy teen die 

regte spoed.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-09-04]  
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Gebedsversoeke%20September%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=gospel%20for%20asia

