
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

05 Maart        Wêreldbiddag vir Vroue na  ‘n gebedstap (prayer walk) 

07 Maart        Wêreldbiddag vir Manne: Frans Goosen van Geopende Deure 

09 Maart        Aansoeke vir kosterpos sluit 

22 Maart        Gemeentevergadering 

10 April         #Imagine Tienerfees op Jeffreysbaai 

24 -26 April   Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei           Kermis 2015 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburg se funksie 

24 – 26 Julie  ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

 

God se kinders hoef nooit geestelik dors te ly nie. Sy liefde vloei uit Sy fontein deur ons. 

 

Preke 

Ons het van liefde ‘n selfstandige naamwoord gemaak, terwyl dit ‘n werkwoord is. God is liefde, want Hy 

doen liefde. Ons is God se fontein van liefde. 

Liefde as ‘n abstrakte selfstandige naamwoord kom word ‘n eienaam, naamlik: Jesus Christus. Om dit 

eenvoudig te stel: liefde is wat ons doen en wie ons is in die lewe saam met Christus.  

God is liefde - leef soos 'n fontein van liefde 

Kategese 

Kategese is kop-onderrig, hart-viering en hand-diens. Wat is die doelwit van Kategese? 

 

Kategese Uitstappie 

Die Kategese Uitstappie  is gekenmerk deur baie pret vir die hele gesin. Self die ouers en die kategete het 

as ‘n span deelgeneem. Oud en jonk het dit geniet ten spyte van seer spiere en die warm son.  

 

Senior Kategese Kamp 2015 

Godsdiens is ‘n reeks reëls wat jou nie noodwendig in die hemel gaan kry nie, maar God is liefde en Hy 

aanvaar ons en ons sondige natuur net soos ons is. Lees hoekom die tieners met sulke groot glimlagte 

teruggekeer het na die Senior Kategese Kamp 2015. 

Aksie België vir Christus 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/15%20Februarie%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
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=jeug
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=seniorkamp2015


Kom maak kennis met verskillende gemeentes in België deur saam met hulle die Here te dank en vir hulle 

te bid. Gebedsversoeke vir Maart 2015. 

 

Padlangs 

Sit die selfoon neer en gaan stap ’n draai as jy weer ’n behoefte kry om ’n Whatsapp-boodskap met 

verkeerde intensies aan daardie persoon buite jou huwelik te stuur. Sê doelbewus iets goeds van ’n 

persoon wanneer jy ’n begeerte het om ’n skinderstorie  te vertel.  Nader tot God te midde van 'n 

versoeking  
 

Padkos   Vanaf nêrens tot orals 

 Habakuk 2 vers 1: .. ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet 

antwoord wanneer mense my verwyt. 

Die profeet Habakuk het geleef in ‘n chaotiese tyd toe die magtige Babiloniese weermag alles voor hulle 

met die aarde gelyk gemaak het daar rondom die beginjare van die sesde eeu voor Christus. Uiteindelik 

het Jerusalem ook voor hulle mag geval. In hierdie tyd het die profeet Habakuk ook opgetree. Aanvanklik 

het hy gemeen God is nêrens te siene nie. Habakuk se leuse kon net sowel gewees het: “God is nêrens.” 

“God is nowhere.” Toe doen hy die regte ding deur te begin wag op die Here . Skielik het Habakuk 

agtergekom God is nie afwesig nie. Hy is nou hier. Toe verander sy leuse na: “God is now here.” In sy 

wagtyd het die profeet by God gehoor dat regverdiges deur die geloof sal lewe. Die hemele het toe bokant 

die eens omgesukkelde profeet oopgegaan. Habakuk het skielik die heerlikheid van God orals raakgesien 

terwyl lofliedere oor sy lippe uitgebreek het. Hy het ontdek: “God is orals.” “God is everywhere.” Van 

nêrens tot orals, dit is regte die reis van geloof. Om God te sien, is om in geloof op Hom te wag en te 

doen wat Hy vra.  

[Stephan Joubert [www.kernkrag.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2015-03-01] 

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

