
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Rom 8:1-17 Lewe deur die Gees 

Kortpad Belangrike Datums 

13 – 15 Junie  Wild at Heart Mannekamp 

20 Junie  NG Kraggakamma Praise & Worship aand 

21 Junie  NG Kraggakamma Kermis 

7 – 11 Julie  Avontuurweek 

29 – 31 Augustus Happening 8 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

18 Mei 2014 - Die Heilige Gees maak ons medewerkers van God.  

25 Mei 2014 - Geloof en ‘n lewe van geloof is gebou op God.  

26 Mei 2014 - Ons wag met afwagting vir ons Bruidegom se koms. 

 

Kappertjiesel 

 
 

‘Acts of Bravery’ -bediening in Newtonpark het op 22 April 2014 besoek van die Kappertjiesel 
ontvang.  Sommige van die haweloses het getuig oor wat God in hulle lewens doen;  hoe hulle  huise kry, 
hoe hulle werk kry, hoe  hulle los kom  van hulle verslawing aan dwelms en drank. Tydens dié besoek, het  
Brendon (wat by die bediening betrokke is) 'n "Altar Call" gedoen,  en 8 van die haweloses het net daar 
hulle lewens vir God gegee en die res het almal "re-commit". Tot en met hede het meer as 80 van die 
straatlopers in Newton-park openlik bely en hulle harte vir die Here gegee.  
 
Gateway News het 'n rukkie gelede met Brendon 'n onderhoud gevoer.  Dieonderhoud kan gesien word by:  
http://gatewaynews.co.za/god-has-ignited-a-passion-in-me-for-lost-souls-pe-businessman/ 
 
Brendon (082 324 3662) het 'n passie en honger om die evangelie van God aan mense te verkondig. As 
enigiemand/groep wil hê hy moet met hulle praat of getuig oor die goedheid van God kan hulle hom gerus 

kontak.  Die Here het die behoefte op sy hart gesit om dit met almal te deel.  
 

Padlangs  

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/23%20Maart%202014.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://gatewaynews.co.za/god-has-ignited-a-passion-in-me-for-lost-souls-pe-businessman/


Ek lees nou die dag ‘n storie van dubbele genade in aksie. Hier is ‘n weergawe daarvan… 
 
 
Kinderpinkster 2014  
Loer in en sien wat die kinders gedoen het by die kinderpinkster. Vrugtefees met die Heilige Gees 

 
Wild at Heart Mannekamp 
Dit gaan oor ‘n geestelike reis, nie oor ‘n fisiese retreat nie. Word weer die man wat God bedoel het jy moet 
wees. Lees weer die inligting, vul die inskrywingsvorm in en e-pos dit vir Kobus Prinsloo asseblief. Die lys 
gaan nou vinnig vol word. Druk die pamflet en versprei dit onder jou vriende en manne by die werk. Lees 
ook die algemene vrae [FAQ]  vir nog meer inligting oor die kamp.  
 
Happening 8 
Happening 8 vind plaas tydens die laaste naweek van Augustus van die 29ste tot die 31ste.  Daar is nie baie 

tyd oor om in te skryf nie aangesien dit altyd lank voor die tyd vol is.  ‘n Derde van al die plekke is reeds 

gevul.  Die naweek se fokus is om elkeen se verhouding met die Here te vernuwe.  Laai die 

inskrywingsvorm af en word deel van die Happening beweging.  Lees gerus ook wat die Happeners oor 

Happening 7 te sê gehad het.  
 

Padkos  Staan  

2 Korintiërs 5 vers 17: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die 

nuwe het gekom.  

Iemand skryf iewers dat as jy nie vir iets staan nie, dan val jy vir letterlik enigiets. Ek sou wou byvoeg: as 

jy nie vir Iemand staan nie, dan val jy vir enigiemand se stories. Hierdie Iemand is die Here. Om in Hom 

vas te loop, is lewensveranderend. Daarna is jy nooit weer dieselfde nie. Dit is soos ’n kop-aan-kop botsing, 

’n noodlottige een. Daar sterf jou ou self. Daar staan ’n nuwe jy op in ’n nuwe lewe. Om Christus te leer 

ken, is nie net om ’n paar duikklop-werkies aan jou ou self te laat aanbring nie. Dit is om oor te begin met 

jou lewe. Dit is om te weet dat jy ’n nuwe skepping is soos wat Paulus in 2 Korintiërs 5:17 skryf. Dan is 

alles nuut, omdat jy nuwe oë en ’n nuwe hart gekry het. Jy leef dan kraakvars en nuut vir God. Jy loop op 

nuwe paaie en dink nuwe dinge. Christus die Here gee nuwe betekenis aan jou lewe. Nee wag, Hy is die 

somtotaal van alle betekenis in jou lewe. Hy is die Here. Hy is jou hoop en jou troos. Nou en vir altyd. 

[Stephan Joubert Kernkrag www.ekerk.org ] 

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-06-01] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug
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