
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

‘n bediening om lewens te verander – vir hierdie lewe asook vir die ewigheid 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

21  November   Aflewering van kolwyntjies vir Kleinskool 

22 November    Kersfees by Kleinskool  

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens, gemeentevisie, logo en fontein 

24 November    Kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

 

Saam op pad vir Christus 

Gospel for Asia 

Die donkerste van al die areas binne-in die 10/40 Venster is Asië. Lees meer oor Gospel for Asia se missie 

en hoe hulle die onbereiktes bereik. www.gfa.org 

Ons bydraes kan praktiese geskenke waarmee hulle ‘n bestaan kan maak, moontlik maak. Byvoorbeeld: 

bio-sand waterfilters, weegskale wat hulle aan ander kan verhuur op die mark, driewiele vir verlamde 

volwassenes, naaimasjiene, visnette en ‘n Jesus-put vir n dorpie. Kersgeskenke. 

 

Belydenisklas 2013: belangrike briewe aan belydeniskandidate, ouers en voogde 

Om belydenis van geloof af te lê, is die afhandeling van ‘n proses wat reeds voor jou geboorte begin is. 

Dis ‘n persoonlike geloofstap, waaroor elke belydeniskandidaat self moet besluit. 

Hulle ouers, voogde en kategete het ‘n pad saam met hulle gestap om hulle voor te berei vir hierdie 

belangrike geloofstap. 

 

Preke 

Paulus skryf ‘n verdeelde gemeente oor die verskil wat Jesus Christus maak. Dinge soos volk, geslag, 

kultuur, ouderdom, politieke oortuiging, finansiële posisie, leerstellige oortuigings en aanbiddings- 

voorkeure hou ons nie meer uit mekaar nie. Ons is een gemeente, Jesus s’n. Ons is nie eenders nie, maar 

ons is wel een. Ons is lede van die huisgesin van God. 

 

Stamp jy nog jou toon teen die hoeksteen, of gee jy oor?  Skinder jy nog? Is jy nog een van die mense 

wat graag stories hoor en oorvertel?   Veroorsaak jy onmin, of verdeeldheid?  Dan stamp jy steeds teen 

die hoeksteen wat Christus is.  Stamp jy teen die hoeksteen, of BOU jy op die hoeksteen? Slegs Christus 

kan die ware hoeksteen van my lewe wees. 

 

Kleinskool: kleuterskool se dringende behoefte 

Die kleuterskool soek dringend donasies om ‘n Wendy house as tydelike klaskamer vir 30 kleuters opgerig 

te word en om 'n veilige hawe binne die geteisterde bende-geweld area van Kleinskool vir hierdie kinders 

te bied. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=gospel%20for%20asia
http://www.gfa.org/
http://www.gfa.org/gift/
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2013/brief%20aan%20belydenisklas%202013%20reelings%20afskeid.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jongmense
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/ons%20is%20lede%20van%20die%20huisgesin%20van%20God.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/3%20november%201%20Pet%201%2024-2%2010.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/3%20november%201%20Pet%201%2024-2%2010.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleinskool


 

 

Bybels vir Kleinskool 

Daar is niks op aarde meer bevredigend as om te aanskou hoe  dertig tot veertig kinders, elkeen met ‘n 

liniaal en pen in die hand, lees en God se Woord indrink nie. Kraggakamma se geskenk dra groot vrug. 

 

Bybelgenootskap: Bybels vir Gevangenes 

Die Bybel kan ‘n bydrae lewer in die rehabilitasieproses van gevangenes deur hulle aan te moedig om , na 

die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer. 

 

Padkos  Offers 

 

Dit is eie aan mense om God se guns te probeer koop. Van die begin van die mensdom af het mense 

gedink hulle wen die afgode se goedgesindheid as hulle kosbare offers bring. Party mense het selfs hulle 

kinders aan die gode geoffer, soos wat in koning Manasse se tyd gebeur het in Israel. Tog kan offers hier 

van ons kant af nooit die ware God van hemel en aarde beïndruk nie. Ons het te min in ons hand om sy 

guns te wen. God het in elk geval niks van ons nodig nie. Ons kan niks vir Hom gee wat Hom in die skuld 

by ons plaas nie. Maar Hy is bereid om Homself weg te gee om ons Syne te maak. God se liefde het ’n 

Naam: Jesus Christus. Hy kom al die pad van die hemel af na ons toe. Hy gee alles sodat ons niks hoef te 

gee nie. Sy offerbloed is die volle koopsom om ons vir altyd sy eiendom te maak. Al wat Hy van ons vra, 

is dat ons in Hom as die Here glo. Ons moet ons harte en koppe en hande en voete vir Hom gee. Dan is 

ons kinders van God. 
[Stephan Joubert Kernkrag wwww.ekerk.org.za ] 

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-11-17] 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleinskool
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=bybelgenootskap

