
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Psalm 34 vers 8 

Die engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien en red hulle 

 

Kortpad     Belangrike Datums 

12 Februarie   Klassieke en eietydse dienste  Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

12 Februarie   10h15 Kategese 

12 Februarie   Biddag vir Onderwys 

12  Februarie  Laaste dag om name in te gee vir Fonteinvriende se funksie 16 Februarie  

13 Februarie   12h45 Gebedskild in gebedskamer 

13 Februarie   17h00 Liturgiese werksgroep 

14 Februarie   Leef@Kerk 

14 Februarie   Laaste dag vir belangstellendes re Internasionale Gebedskonferensie vir Midde-Ooste 

15 Februarie   Kerkraadsvergadering 

16 Februarie   Fonteinvriende se afskop  

20 Februarie   ViA se afskop 

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 

Biddag vir onderwys : 12 Februarie 2017 

Die NG Kerk het 'n kosbare geskiedenis van betrokkenheid by die onderwys. Skole het die ondersteuning 

van gemeentes broodnodig. Voorbidding word gevra vir verskeie belangrike sake soos byvoorbeeld die 

hofsaak tussen 6 skole oor hul godsdiensbeleid en die OGOD van 15 tot 17 Mei in die hooggeregshof. 

 

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

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

There4Bedieninge: Gebedsversoek vir die Arabiese Skiereiland 

Die min gelowiges in die Arabiese Skiereiland  is bekeerlinge vanuit ‘n Moslem-agtergrond. Hulle is van die 

Here self afhanklik vir geestelike kos en groei. Bid dat hulle Moslem-vriende en familielede ook aangeraak 

sal word en ‘n oorgawe sal maak. Foto 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Januarie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=leer
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=leer
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries


 

Aflegging van Belydenis van Geloof 

Kraggakamma  het 11 jongmense verwelkom in die gemeente. “Ek wil belydenis van geloof aflê  - nie 

omdat ek voel ek moet nie, maar omdat…. “  Lees elkeen se motivering hiervoor. 

 

Jeugbediening 

Bybelaktiwiteite:  Kyk of jy die Bybelversies se geheime kodes kan ontsyfer. In die begin  

Poppekas: Lees gerus die stories van ons poppekasvertonings  vir die kleuters, laai die tekeninge van die 

handpoppe af en knip dit uit sodat hulle dit kan inkleur. 

 

Padlangs: EK IS …altyd daar 

Het jy al ooit 'n krisis beleef wat jou laat vra het: "Waar is God? As Hy 'n God van liefde is, hoekom het Hy 

dit toegelaat?" Wat het Joost van der Westhuizen positief gehou ten spyte van sy liggaam wat daagliks 

verswak het?  Waarom bevraagteken Lise Brink,  wie se twee kinders gesterf het, nie die Here nie?  

Opdrag: Wat is daar in jou lewe wat nie vir jou sin maak nie? Skryf dit neer. Gee dit oor aan 

God en vra Hom om jou vrede in jou lewe te gee rondom die uitdaging. EK IS altyd daar 

 

Padkos  Geloof word nie sommer net so verloor nie 

Lukas 15 vers 10: Ek sê vir julle: “Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een 

sondaar wat hom bekeer.” 

“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!  
[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-02-12] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jongmense
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=genesis
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=poppekas
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs

