
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad         Belangrike Datums 

25 September   Klassieke en eietydse dienste  Kleuterkerk Kategese Hartklop 

26 September   Gemeentebiduur in die gebedskamer 

27 September   ICU 

02 Oktober       Klassieke en Eietydse dienste 

08 Oktober       Patmos NG Kerk: Susan Coetzer se vertoning 

11 Oktober       NGK PE-Wes: Mark Durie oor ons reaksie tot Islam 

28 – 31 Okt      ViA se Vrouekamp 

 

Saam op pad vir Christus 
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. 

Genade is om te kry wat jy nie verdien nie. Geloof is om in sondevodde jou leë bedelaarshande uit te 

steek en oorlaai te word met God se genade. Genade laat my dankbaar lewe 

 

Geen mens word gered deur sy eie knaende probeerslae of indrukwekkende koopkrag nie.  Mense kan 

niks doen om deel van God se koninkryk te word nie. God red mense en maak hulle deel van Sy 

koninkryk. Wie plaas jy in beheer van jou lewe: vir God of jou goed? Kies God en kry die ewige lewe 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie  nodig het. Die gevolge van die droogte sal ‘n invloed op die arm Suid-Afrikaners hê. Bid 

vir inisiatiewe om te sorg vir minstens 1 maaltyd per dag en dat mense landswyd vrygewig sal wees.   

Sake vir Gebed 

 

Ons bid hierdie week vir Turkmenistan 

Bid dat die gelowiges in Turkmenistan versigtig sal kommunikeer, sodat hulle nie aan onnodige vervolging 

blootgestel word nie. there4-bedieninge  foto 

 

Selgroepe 

Kraggakamma se selgroepe  is een van die bedieninge waar daar werklik Christenvriende gemaak kan word. 

By 'n selgroep kuier groeplede saam. Ons deel lief en leed, bid vir mekaar en fokus op God. Ons praat van 

selgroepe omdat die ideaal is dat elke selgroep soos 'n sel sal groei en vermenigvuldig. 

 

 

Seyisi Gemeente 

Die gemeente trek finansieel baie swaar. Tweedehandse klere kan by die kerkkantoor afgegee word. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/25%20September%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Mark%2010%2017-31%20Kies%20God%20en%20kry%20die%20ewige%20lewe.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleingroepbediening


Padlangs: Die Heilige Gees as leermeester 

Om te kan onthou, is 'n belangrike aspek van die lewe en dit beïnvloed ook ons welstand. Die aantal dinge 

wat ons elke dag moet onthou, kan soms aanleiding gee dat ons belangrike dinge vergeet, wat stres laat 

opbou. Ons is voortdurend besig om te probeer bybly. Die Heilige Gees as leermeester 

 

 

Padkos  Saai min as jy ‘n klein oes wil hê  

Paulus deel ‘n eenvoudige, maar kragtige, geestelike les in 2 Korintiërs 9:6 as hy sê dat as ons min saai, 

dan oes ons ook min. In hierdie gedeelte, waar hy besig is om gelowiges op te roep om ruim by te dra tot 

‘n kollekte vir arm gelowiges in Jerusalem, maak hy dit duidelik dat geloof met waagmoed gepaard gaan. 

Netsoos wat boere dit elk slag met die natuur moet waag, net so moet ons dit met God waag. Min 

waagmoed lei tot min resultate! Nou ja, ek moet eerlik wees, een van die tekortkomings in my geestelike 

lewe is lae verwagtings. Ek verwag te min van God. Daarom vra ek klein dingetjies en vertrou ek Hom vir 

piepklein geestelike oeste. Lae verwagtings van God en klein saai-pogings in sy landerye is die resultaat 

van ‘n geloofslewe wat in ‘n winterseisoen vasgevang is. Kom vry hiervan. Vertrou God vir groot 

grondverskuiwings -operasies, dan trek Hy op Sy eie maniere die hemelse sluise oop. Saai gelowig in God 

se akker. Vertrou Hom vir groot  dinge – ‘n deurbraak in die lewe van iemand vir wie jy bid; ‘n bekering; 

die herstel van ‘n verhouding; nuwe geleenthede..! Hoe meer jy bid terwyl jy op God se saailand staan, 

hoe meer waagmoedig raak jy! God is die God van groot dinge! Glo dit en saai!  

[Stephan Joubert Goeie Nuus www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-09-25]  
 

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

