
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

06 November   Gesamentlike erediens: nagmaal in die klassieke diens in die kerkgebou 

06 November   Geen kategese en hartklop en teebeurt 

06 November   11:30 Gemeente bring-en-braai 

06 November   Kooroefening vir Kerssangdiens 20 November 

07 November   Biduur KKU. Gemeentebiduur 12h45 en gebedsgeleentheid 19h00  in gebedskamer.  

08 November   Diens Stella Londt 

12 November   Damestee: fondsinsameling vir Niekie se uitreik saam met There4Bedieninge 

14 November   Lorraine Hartklop Vroue se kuier by kerslig 

18 November   MTR Smit Kinderoord se jaarlikse Kersboom-geselligheid 

20 November   Kerssangdiens 

21 November   ViA afsluiting: padkos en reisverhale 

 

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. 

Die Kerkvader Augustinus het gesê: “Ontvang dit wat God jou gee met vreugde, gebruik daarvan wat jy 

nodig het. Die res word deur jou naaste benodig.” Ware rykdom het niks met geld te doen nie 

Ons leef vandag in ‘n wêreld vol bedrog, geweld, misdaad en onrus op kampusse  - om maar ‘n paar te 

noem. Dooie beendere lê oral rond. By die wonderlike getuienisse en tekens van lewe wat God in ons as 

Sy kerk werk, is daar ook dooie beendere in die kerk en in ons as gemeente sigbaar. God straf sonde. 

Maar Sy straf is nooit ‘n doel nie. Dit is ‘n middel tot ‘n doel. God het ‘n reddingsplan vir die wêreld. Dit is 

‘n wenplan! Jesus Christus is ons bewys dat Hy daarmee besig is. Vertel die wêreld van hierdie wenplan en 

leef as God se oorwinnaar. God sal doodsbeendere lewend maak  

Baie Dankie vir ondersteuning 

Fontein: baie dankie vir almal wat gehelp het om die fontein klaar te maak. 

Vryval 15 Okt 2016: baie dankie vir almal se ondersteuning. R12500 is aan Kleinskool Inisiatief oorhandig. 

 

Oos-Kaap Sinodesitting 

Lees meer oor die een roeping wat soos ‘n refrein bevestig is en interessante feite in die Bybelgenoorskap 

se verslag. Terugvoer 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Sake vir gebed 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/6%20November%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Luk%2012%20v%2013-21%20Ware%20rykdom%20het%20niks%20met%20geld%20te%20doen%20nie.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Eseg%2036%20en%2037%20God%20sal%20doodsbeendere%20lewend%20maak.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/6%20November%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/6%20November%202016.pdf


Ons bid hierdie week vir die Eretreane 

Vandag is die begin van die Internasionale Dae van Gebed vir vervolgde Christene. Ons bid spesiaal vir die 

honderde Eritreane wat in die tronk is vir hulle geloof in Jesus Christus. Baie van hulle word in skeeps- 

vraghouers aangehou. Hierdie houers het een ventilasie-gaatjie en hulle word tot oorlopens toe met 

Christene gevul. Bedags is dit ontsaglik warm en saans is dit weer yskoud.  Here, wees ons boeties en 

sussies in Eritrea genadig. Kyk hierdie video om saam te bid vir gelowiges in Eritrea. 

Aksie België vir Christus 

Ons loof die Here vir goeie terugvoer oor die Bybel Expo. Kom bid saam vir verskeie poste wat gevul moet word.  

Gebedsversoeke vir November 2016 

Padlangs: Nader tot God in die wagtyd 

Hoe bly ’n mens positief in die wagtyd op ’n deurbraak? Kom ons slaag die toets en hou aan met bid al 

voel dit of ‘die water swart bly’. Nader tot God in die wagtyd 

 

08 November 2008 : Webbediening dus nou 8 jaar oud 

Ons loof die Here vir die voorreg om vir 8 jaar lank ononderbroke te kon beleef hoe Hy die webbediening 

gebruik om Sy Koninkryk hier uit te brei.  Dankie vir elkeen wat ook  saam met ons op pad was. 

 

Padkos  Die probleem: ons word volwasse  

G’n wonder nie dat Dr Seuss sê: “Adults are obsolete children!” Grootmense is anders as kinders. 

Grootmense het min vrae, maar baie antwoorde. Ons het die lewe uitgesorteer. Kinders, daarenteen, het 

baie geleenthede én baie vrae. Hulle is leergierig. Hulle wil alles weet. Volgens The Telegraph het ’n nuwe 

studie bevind dat die gemiddelde Engelse ma meer as 300 vrae per dag moet beantwoord in die geval van 

vierjarige dogtertjies. Hulle is die mees aktiewe vraestellers van almal. Teen ouderdom nege het seuntjies 

se vrae darem al verminder na so 144 per dag. Grootmense is meer beskeie – of geïnhibeerd: ons vra so 

ongeveer 6 vrae per dag. Grootmens-wees kos ’n prys, ook in wat ons geloof betref. “Volwasse” Christene 

doen dinge graag veilig en voorspelbaar. Alles in ons geloofslewe moet beheerbaar en gereguleerd wees. 

Daarom sê Jesus ’n paar keer ons moet weer kinders word. Ons moet agteruit grootword.  Jesus sê in 

Matteus 18 as ons nie verander en weer kinders word nie, ons nooit die koninkryk van God sal sien nie. 

Egte groei vir Jesus se volgelinge gebeur agterstevoor. Groei maak ons kleiner. Dit maak dat ons opnuut 

in onbelangrike dinge vreugde ontdek. Dit maak ons sorgvry. Dit maak dat ons nie meer ons groot ego’s 

in stand hoef te hou wat “gevoer” moet word deur vleitaal, aandag, komplimente, posisies en besittings 

nie. Wanneer ons naby Jesus loop, groei ons kleiner en ander mense rondom ons groter. Dan word Paulus 

se woorde in Filippense 2:5 waar: dat ons begin opkyk na medegelowiges. Dan sien ons God se han-

dewerke in ander mense raak. Dan is dit nie meer so moeilik om ander te dien nie, want ons sien hulle 

deur twee nuwe oë.  

[Uit: Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org.za] 

   

 kubergroete tot volgende keer 
[2016-11-06]  
 

http://there4ministries.org/get-involved/pray.htm
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Gebedsversoeke%20November%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php

