
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad          Belangrike Datums 

02 Februarie      Gebedsgeleentheid in gebedskamer 

03 Februarie      Biduur by Kraggakamma Uitspanning gekanselleer 

03 Februarie      Diens by Stella Londt 

03 Februarie      Misfits begin 

08 Februarie      Kategese uitstappie na Westview skool: katkisante en ouers welkom 

12 Februarie      ViA se uurtjie van informele kenmekaar en kuier 

18 Februarie      Kerkraadsvergadering: stemming oor voorgestelde wysiging van Artikel 1 

22 Maart            Gemeentevergadering 

01 Mei               Kermis 2015 

31 Jul – 02 Aug  Vrouekamp by Assegaai Trails: details volg binnekort 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Wysheid bied kos wat lank sal hou, wat volhoubaar en hernubaar is. Dwaasheid bied kos wat vir ‘n kort 

tydjie werk en jou dan op ‘n laagtepunt verlaat. Wysheid en Dwaasheid. 
 

Waar wil die Here hê moet jy vanjaar inskakel? 

Ons noem net ‘n paar voorbeelde: Kinderkerk / Groeigoggas, Kids Event, Musiekbediening, Dissipelskap, 

Aksie vir afgetrede persone, Dienswerker, Ouderling vir ‘n spesifieke bediening, Selgroepe. Jy is nodig . 

 

Padlangs: Hy hou van jou 

Miskien kan jy dit ook nie glo nie, maar Jesus het jou nodig. Ook jy het gawes en talente ontvang. Iemand 

het gesê dat as jy jou gawes en talente nie gebruik nie, dit lyk soos iemand wat geld oppot. Daarmee 

doen jy jouself én ander tekort. Hy hou van jou. 

 

Padkos  God kom kuier 

Leo Tolstoi se verhaaltjie getiteld: “Where love is, God is” handel oor die eenvoudige skoenmaker Martin 

Avdéiteh. Martin droom een nag God gaan by hom kom kuier. Daardie oggend sien Martin ’n arm 

straatveër genaamd Stepánitch in die koue buitekant sy husie. Hy nooi hom binne, gee vir hom tee en 

gesels oor Christus. Later sien Martin ’n arm vrou met ’n baba deur sy venster. Hy nooi haar ook in, gee 

vir haar kos en noodsaaklike lewensmiddele en praat met haar oor God. Haar hart loop oor van 

dankbaarheid as sy vertrek. Ook maak Martin later daardie dag vrede tussen ’n appelverkoopster en ’n 

seun wat een van haar appels steel. Hulle hoor ook van Jesus se vergifnis en stap saam daar weg. Daardie 

aand toe Martin bid, sien hy skielik vir Stepánitch, die arm vrou en die appelverkoopster. Hulle glimlag vir 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Spreuke%209.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


hom en verdwyn. Martin tel dan sy Bybel op wat oopgeval het by Matteus 25. Daar lees hy toe: “Ek was 

honger en julle het vir my kos gegee; Ek was dors en julle het my te drinke gegee...”. Toe weet Martin sy 

droom het waar geword. Die Here het regtig daardie dag kom kuier. Hy vermom Homself maar net goed 

en kom kuier in die gestalte van mense wat swaarkry.  

[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 
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