15 September 2019
Psalm 25 vers 4 tot 5

“

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my
daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.”

Vertoon die e-pos nie korrek nie? Klik hier om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

Program vir die Dag

08h30 Eietydse diens in die saal
09h45 Kategese Afsluiting vir die 3de Kwartaal
10h00 Klassieke diens in die saal
Die deurdankoffer gaan vir die Bybelgenootskap

Program vir die Week en die vakansie
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Gebedskild in gebedskamer
Leef@Kerk
Fonteinvriende besoek Jeffreysbaai
Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68
Skole Sluit
Gesamentlike diens in die saal
Nartjiefees, vir meer inligting besoek hulle webwerf.
Gesamentlik diens in die saal.
Asemskep Huweliksverrykingsnaweek. Kontak die kerkkantoor vir meer
inligting

Die kommunikamma is van Saterdae op die webwerf beskikbaar.

Nuusbrokkies
Sake vir gebed
Bid vir almal wat betrokke is by die Bybelgenootkap. Lees hier meer oor hulle werksaamhede.
Lees asseblief biddend die name van die persone wat ons voorbidding dringend nodig het.
There4-Bedieninge: Hierdie week se gebedsversoek is vir Christene in Bhoetan:
Bid dat regeringsleiers meer verdraagsaam sal wees teenoor Christene in Bhoetan en dat die mag van
godsdienstige nasionalisme sal verswak. Foto

Preke
Ds MG se preek van 8 September is op die webwerf beskikbaar. Die tema is: “Saam met Jesus breek ons
ons mure af. (Ons sluit in, nie uit nie.)” Die teksgedeelte is Joh 4 vers 1-15; 25-30; 39-42
Verklaring oor geweld.
Lees hier meer rakende die NG Kerk se verklaring oor geweld.

Verjaarsdae
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae:
15 September
16 September
17 September
18 September

19 September
20 September
21 September

Anru Botha, Penelope Greyling, Wynand Grobler,
Petrus Jordaan, Hano van Rooyen, Wian van Rooyen
Maryke Friend, Vince Jeary, Jenna le Roux en
Johan van der Merwe
Heinrich Albertyn, Nicolene Botha, Zander Botha,
Jaco Kotze, Lise Minnie, Etienne Stassen en
Elsa van der Merwe
Amoret Basson, Robert Cronjé, Amelia Esterhuyse,
Joeye Koen, Belinda Krause, Alexander Meyer,
Nicole Meyer, Johan Robbertse, Benjonita Shaw en
Luna van Heerden
Judy Hattingh, Margita Marx en Erene van Rooyen
Marinus de Vin, Sonnika de Vos, Elizabeth Lourens,
Henno Oosthuizen, Karien van Rensburg en
Solara Wilding
Pierre Jacobs, Cindy Joubert, Saggrys Slabber en
Zuan van Niekerk

Padkos
Gee vir die keiser sy deel, gee vir God alles
“Moet ons belasting betaal?” So vra die Fariseërs en hulle vriende vir Jesus in Jerusalem. Markus 12:13-17
vertel vir ons dat hulle vraag eintlik bedoel is as ‘n uitvang-vraag. Sê Jesus ja, dan beskou hulle Hom dalk
as ‘n “sell-out” wat aan die kant van die gehate Romeine staan. Sê Hy nee, dan dink die mense dalk weer
Hy is ‘n terroris wat opstand teen die Romeine bepleit. Jesus trap egter nie in hierdie slagyster wat hulle
vir Hom stel nie. Dadelik vra Hy vir iemand ‘n muntstuk. “Wie se kop is hierop?” wil Hy weet. “Die keiser
s’n,” antwoord die mense. “Gee vir hom sy beeld terug,” antwoord Jesus. Maar op meesterlike wyse voeg
Hy dan by: “Gee ook vir God wat God S’n is.” Wat bedoel Jesus hier? Wel, die keiser se afdruk is op geld.
Presies dit is waarop hyself dan nou geregtig is volgens Jesus - geld, met ander woorde! Gee dit vir hom
as hy dit vra. Maar ons as mense is na God se beeld gemaak. God wil sy beeld vir Homself terughê. Gee
dit vir Hom. Dus, gee vir die keiser sy beeld (‘geld’), maar gee vir God sy beeld (‘jouself’).
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert http://www.ekerk.org/]

Hierdie is die laaste Kuberkamm vir die kwartaal.
Die volgende Kuberkamma sal op Vrydag 4 Oktober gestuur word.

Kubergroete tot volgende keer
[2019-07-28]

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode om donasies, maandelikse dankoffers, kollekte en
aankope deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com

