
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad         Belangrike Datums 

18 September   Klassieke en eietydse dienste  Kleuterkerk   Kategese  Hartklop 

19 September   Gemeentebiduur in gebedskamer 

20 September   ICU by Gazanialaan 

23 September   15h00 – 18h00: Fonteinvriende se mini-verkoping in maalruimte 

24 September   Kleinskool se sangaand: Uit Kliprand, vir Kliprand 

08 Oktober       Patmos NG Kerk: Susan Coetzer se vertoning 

28 – 31 Okt      ViA se Vrouekamp 

 

Saam op pad vir Christus 

 

WWJD: What Will Jesus Do 

Die Here het deur Sy Heilige Gees Sy liefde en vuur in ons harte uitgestort om Hom met passie te dien. 

Ons sien ons bediening nie as 'n projek nie maar as ‘n passie en daaglikse lewenstyl. Ons roeping en ons 

kernfokus is om alle mense wat ons paaie daagliks kruis te motiveer, te bemoedig en toe te rus. 

 

Kraggakamma Getuienisaksie: Die storie van Antoni 

Antoni is 5 maande lank vir breinvliesontsteking behandel. Die dokters het hom 6 weke gegee om te leef. 

Sy ma het hom  in die hospitaal gelos en is alleen terug huis toe. Lees hoe hierdie seuntjie nou positief 

reageer op die liefde van Jesus.  Foto’s Indien u betrokke wil raak by Kraggakamma Getuienisaksie 

WWJD, skakel: brendonslabbert@outlook.com 0823243662  christelleslabbert@live.co.za    0823244111 

 

Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Spurgeon skryf: “Onthou sondaar: dit is nie jou vashou aan Christus wat jou red nie. Dit is Christus. Dit is 

nie jou vreugde in Christus wat jou red nie. Dit is Christus. Dit is nie eens jou geloof in Christus wat jou 

red nie. Dit is Christus. Daarom, moenie na jou vashou, hoop, geloof kyk nie. Kyk na Christus!”    

Net Christus red 

 

Sake vir gebed 

Bid dat almal wat in die openbare media materiaal skryf en aanbied, altyd betroubare inhoud met 

integriteit sal aanbied.  

Bid dat geesvervulde Christene hul getuienis met groot insig en wysheid sal uitleef. 

Proklameer God se heerskappy oor jou gemeenskap, stad en nasie. 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het. Sake vir Gebed 
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Ons bid hierdie week vir Qatar 

Bid dat die bekeerlinge, wat huiwerig is om hulle geloof met hulle Moslem-gesinslede te deel, nie ‘n gees 

van vreesagtigheid sal hê nie. There4Bedieninge  foto 

 

 

Buitengewone Algemene Sinode 

Die Moderamen het besluit om die AS se selfdegeslagbesluite weer in werking te stel. Baie appèlle en 

beswaarskrifte is ontvang. Die Moderamen het besluit om DV  van 07 tot 10 November  ‘n buitengewone 

Algemene Sinode te belê.  

 

Padkos  Een ding kom kort  

1 Korinthiërs 13 vers 1 tot 3:  Al praat ek tale, profeteer ek, het kennis, begrip, baie geloof en 

ek deel al my besittings uit "maar ek het nie die liefde nie.... 

As jy iemand in sy taal kan aanspreek, kry jy makliker toegang tot sy lewe. Ongelukkig is daar een 

element wat, as dit ontbreek, betekenisvolle kommunikasie beslis  in die wiele ry, en dit is die mens se 

hartstaal – liefde. Selfs al praat iemand 'n mense- of engeletaal, maar sy lewe ontbreek die liefde, word 

selfs die wysste woorde nie ernstig opgeneem nie. Dit is vir die hoorder net woorde met klanke wat deur 

die wind weggewaai word. As iemand sou dink dat hy 'n baie besondere mens is wat hoog geag behoort te 

word, omdat hy profetiese woorde bring, maar hy is liefdeloos, dan "is hy niks!" (v2).  Let op dat dit nie 

die woorde is wat niks is of niks beteken nie, maar die spreker. Gelowiges het daarom 'n groot 

verantwoordelikheid om met God se liefde deurweek te wees as hulle inspraak in ander se lewens wil gee, 

anders "is hulle niks!"  Die skrywer raak in hierdie Skrifgedeelte elke faset van die mens se bestaan aan: 

sy mond (tale), sy intellek (kennis, geheime), gees (geloof, profeteer), liggaam en besittings. Hiermee 

verklaar hy onomwonde: elke faset van die mens se lewe vorm die geheel, en geen deel kan effektief 

funksioneer sonder die liefde van God in sy lewe nie. Waarom soveel klem op liefde? Ons Skepper is 

liefde, elke greintjie van Sy wese is liefde, en alles wat vir hulle bestaan van Hom afhanklik is, word 

onderhou deur Sy liefde. Hoe kan iemand wat na Sy beeld geskep is, hoegenaamd sy/haar gawes 

daarsonder (probeer) beoefen?! Liefde is die kragstroom wat lewe aktiveer en ek en jy is die geleiers 

daarvan. 

Gebed: U liefde, Vader, ken geen einde nie en daarvoor sê ek dankie. Mag ek so van U liefde 

deurdronge wees dat elke woord, elke goeie daad in geloof of in die vlees, en elke meedeel van 

kennis en wysheid met ander, U liefde weerspieël.  Amen. 

 [Carina Francke www.versndag,co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-09-18]  
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