
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za. Kom kuberklets en kuberkoukus oor Advent.  
 
 Kortpad Belangrike Datums  
27 November   Eerste Adventsondag. 
27 November   Laaste informele diens vir die jaar. 
27 November   HMC gebedsaksie. 
28 November   MTR Smit se Kersete. 
02 Desember   ViA se Kersmark.  
04 Desember    Kerssangdiens. 
05 Desember   IMMANUEL Kersmusiekblyspel  begin. 
08 Desember   IMMANUEL Kersmusiekblyspel: gala-aand. 
 
Saam op pad vir Christus:   

Ons laaste informele diens van die jaar is 'n heerlike Kersdiens met poppekas waar ons die 
geboorte van Jesus gaan herdenk deur Kersliedere te sing. 
IMMANUEL Indien jy nog altyd graag by die werk wou getuig of mense jou reeds as Christen 

ken, gebruik die geleentheid om hulle te herinner waaroor Kersfees regtig gaan deur 'n tafel van 
tien te koop en kaartjies uit te deel as getuienis van ons geloof in God se liefde vir die wêreld! 

Ons bid dat God Homself hierdie feestyd sal openbaar aan elke padgebruiker. Gebed vir 
padveiligheid :voorgestelde gebedspunte. 
Jesus is Lord Ministries se grootste borg het onttrek. Lees hul dringende versoek asseblief 
biddend. 

Dit is jou kans om vanjaar die oulikste kersgeskenke betyds aan te koop:  ViA se Kersmark  
 
Padkos: Dit kos “guts” (en geloof!) om jou roetines te breek 
Matteus 14 vers 26 tot 29: Toe Sy Dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot 
geskrik en gesê:"Dis 'n spook!" Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het 
dadelik met hulle gepraat en gesê: "Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie." Toe 
sê  Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te 
kom."  "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby 
Jesus gekom. 
Geordend, gestruktureerd, voorspelbaar, bepland — is dit woorde wat jou manier van leef 
beskryf? Leef jy binne ‘n veilige lewensritme waar alles en almal netjies in plek is? Is alles in jou 
omgewing so voorspelbaar dat jy selfs al jou eie “verrassings-partytjies” reël? Kan jy ooit nog 
kinderlik opgewonde raak as jy God se hand uit die bloute raaksien in iemand wat ‘n bekertjie 
koue water met ‘n ander deel? Roer ‘n onverwagse glimlag, of ‘n vinnige geselsie met iemand 
oor ditjies en datjies jou? Kan jy jouself selfs verras deur jou eie roetine te deurbreek om vir ‘n 
wyle by ‘n eensame te stop, of vir ‘n geliefde ‘n bos blomme te gaan koop? Sal jy dit waag om ‘n 
kantoordeur toe te trek en vir ‘n kollega vertel hoe die Here een van jou gebede stilweg verhoor 
het? Het jy die “guts” hiervoor? Of ontwrig sulke verrassings jou netjies uitgewerkte lewe te 
veel? Dan is dit dalk tyd dat jy moet hoor dat sulke geroetineerdheid ‘n vyand van jou geloof in 
die Here kan raak. Egte geloof is sinoniem met woorde soos dapperheid, verrassings en 
waagmoed. Dit vra geloof om die Onsienlike anderkant voorspelbaarheid en roetines te sien! 
[Stephan Joubert www.kernkrag.co.za] 
 

kubergroete  tot volgende keer 
[27.11.11] 


