
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad     Belangrike Datums  

05 Februarie   Klassieke en Eietydse dienste  Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

05 Februarie 

05 Februarie   Belydenisaflegging in die kerkgebou 

07 Februarie   Getuienis-diensterrein vergader   

12 Februarie   Biddag vir Onderwys 
 

18-20 Maart  #Imagine Jeffreysbaai 

 

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. 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

There4Bedieninge  - gebedsversoek Noord-Korea 

Dit is          Foto     Kontak Elise Coetzee  041 360 1946   071 364 6318     

Belgische Evangelische Zending 

“Er zijn zoveel zaken die wie proberen uit te voeren, te volbrengen, voor te bereiden, te beheren.. En 

misschien vergeten we wel waarom we doen wat we doen. We zijn de visie kwijt, die reden waarom we 

leven… Waar ga je naartoe?” BEZ Info 

Gebedsversoeke: Dank die Here dat die Bybel Expo vol bespreek is vir 2017. Bid vir elke sendeling en 

geestelike werker en vir ‘n openheid by die jeug. Bid vir die spesifieke behoeftes van elke gemeente     

aan die hand van die gebedskalender vir Februarie 2017. 

#Imagine Movement 2017 

Wat gebeur nou eintlik van 18 tot 22 Maart 2017 op 3 verskillende plekke in SA?  Extreme experiences 

Raak deel van hierdie  movement 2017 deur nou die  inskrywingsvorm te voltooi. 

 

Padlangs: Alles nuut 

Oral in die markplek word ons gebombardeer met advertensies en artikels wat ons nuwejaarsvoornemens 

aanspreek – word fiks, maak jou kaste leeg, vind ware liefde, hou op rook, kry jou loopbaan op koers, 

ensovoorts. Ware verandering begin met nuwe lewe, nie net 'n nuwe blaadjie aan die begin van 'n nuwe 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
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
https://www.youtube.com/watch?v=xljUGXujvLk
movement%202017
http://imaginemovement.co.za/wp-content/uploads/2017/01/Registrasie-en-Vrywaring-Tieners-Oos-Kaap-2017.pdf


jaar nie. Almagtige God, ek eer U en wil in die jaar wat voorlê U loof met die keuses wat ek maak, die 

woorde wat ek praat, en deur alles wat ek doen. Alles nuut 

 

Padkos  Ons is nie God se adviseurs nie  

Ons is nie God se adviseurs nie, ons is Sy knegte. Ons volg Hom nie in ’n adviserende hoedanigheid nie, 

maar in ’n dienende modus. Ons gebede is nie voorskrifte aan God oor hoe Hy moet optree nie. Die Here 

alleen bepaal die koers; ons loop dit agterna. Beteken dit ons mag nie nadink, vrae vra of soms met Hom 

worstel nie? Nee, ons mag, maar dan gebeur dit altyd binne ’n verhouding van respek. Ons is volgelinge 

wanneer dit by die Here se dinge kom, nie padwysers nie. Ons luister na Hom en buig voor Sy wil. Ons 

hoor en vertrou. Soms moet ons worstel om die regte koers te vind agter die Here aan. Sy pad is nie 

aldag ewe maklik begaanbaar nie. Soms is dit steil en gevaarlik. Daarom verdwaal ons nou en dan. Ook is 

ons partykeer oor raad verleë, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. Genadiglik is die Here altyd naby, 

ook in ons af-dae. Hy los ons nie vir een enkele oomblik alleen nie. Ons is immers Sy knegte, Sy 

volgelinge en Sy kinders. Ons is baie kosbaar vir Hom. Daarom lei Hy ons met groot genade.  

[Goeie Nuus deur Stephan Joubert  www.ekerk.org 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-02-05] 
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