
 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor GOD se liefde. 
Kortpad Belangrike Datums 

02 Maart 09:00  Kleuterkerk begin in Voortrekkersaal vir kinders 3-7jaar. 

  17:00  Event. Daar is ook ‘n Event vir kinders tot grad 7 in die konsistorie. 

07 Maart Wêreldbiddag vir vroue met gasspreker Helen Burnard: 

  10:00 NGK PE-Wes    19:00 NGK Kraggakamma 

08 Maart Wêreldbiddag vir mans met gasspreker Mike Burnard: 
 08:30 NGK PE-Hoogland 
16 Maart Kategese kuier en kenmekaar vir almal  

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Leef anders  - nie omdat jy móét nie, maar omdat jy nie anders kán nie. Gaan sê, veral in jou swaarkry:  

“Ek glo in die son, ook wanneer dit nie skyn nie.   Ek glo in die liefde, ook wanneer dit nie gegee word nie.   

Ek glo in God, ook wanneer Hy stil is.” Die liefde en omgee van die Here is elke môre nuut! 

 

Mannegroep 

Reën kom nie nie uit die son nie; dit kom uit die wolke.  God se seëninge kom dikwels uit die dinge wat vir 

ons na donker wolke lyk.  Hoe donkerder die wolke, hoe nader die reën....  

 

Gebedsbediening 

Die gebedsbediening bestaan uit verskillende groeperings, byvoorbeeld:  die vele bybelstudiegroepe, 

selgroepe / omgeegroepe, gebedsgroepe, gebedsskild vir die predikant en 'n tuisgebedswag.  

By watter groepering wil jy betrokke raak? 

Jesaja 62 vers 6:  Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle 

wat die Here aan Sy beloftes moet herinner, julle moet nie stil bly nie.  

 

Dienswerkers: Wat is die pligte van ‘n dienswerker?  Lees meer hier… 

 
Muapula: Gebedsbrief Van der Merwes 23 Feb 2014. 

 
Belië – ABC: Terugblik op ABC werksaamhede van 2013. 

 
Kermis: Opwindende kersmisnuus. 

 

Padlangs 

Om Jesus te ken, behels meer as om kerk toe te gaan en Bybelverse aan te haal. Dit  beteken om elke dag 

die hele dag lank die Woord te ‘leef’ in ‘n wêreld wat grotendeels  blind is vir Sy liefde en genade.  Apples  

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/9%20Februarie%202014.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=mannegroep
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=gebedsbediening
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=diensverhoudinge
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=muapula
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


Padkos  Dringendheid versus gejaagdheid 

Prediker 2 vers 11: Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee 

ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, ‘n gejaag na wind.  

Daar’s ’n verskil tussen besige gelowiges en dringende gelowiges:  

a. Gejaagde mense WERK heeltyd vir die Here, terwyl dringende mense heeltyd LEEF vir die Here.  

b. Gejaagde mense rus eers nadat hulle vir die Here gewerk het, terwyl dringende mense leef vanuit hulle 

rus in die Here.  

c. Gejaagde mense verstaan hulle lewe in terme van besigwees. Daar’s te veel take wat nog afgehandel 

moet word. Dringende mense word gemotiveer vanuit ’n diep innerlike liefde vir die Here. Hulle het altyd 

tyd vir die regte dinge.  

 

d. Dankbaarheid teenoor God dryf dringende gelowiges aan. Plig en skuldgevoelens dryf gejaagde 

kerkmense aan.  

e. Gejaagde mense se werk is nooit klaar nie. Hulle skouers is veels te smal vir die groot las wat hulle self 

probeer dra. Hierteenoor weet dringende mense hulle is in die Here se diens. Hulle laat Hom toe om hulle 

eie en ander mense se laste te dra. Hulle maak nie ander se probleme hulle eie nie, maar leer diesulkes 

keer op keer om dit aan die Here se voete te gaan aflaai. Ja, en om dit daar te los!  

[Uit Kernkrag deur Stephan Joubert  www.ekerk.org]  

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-02-23] 


