
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad     Belangrike Datums 

07 Mei      Klassieke en eietydse dienste Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

09 Mei      Geestelike Groei -byeenkomste vir dames  deur Janine Coetzee begin 

12 Mei      05h00 Gebedsgeleentheid vir manne by Elandre Bosch se huis 

26 Mei      Johan van Rensburg en Rina Hugo besoek Fonteinvriende 

16 Junie    Kermis 

 

7 WEKE IN GESPREK MET GOD 

Ons begin vandag met ’n 7 weke geloofsvorming proses in ons eredienste en in kleingroepe.  

Die tema van die 7 weke kom uit die “Ons Vader” gebed en help mense om te verdiep in hulle verhouding 

met God.   

Die temas wat ons gaan bespreek is: 

Week 1:  Sy Teenwoordigheid 

Week 2:  Heiligheid 

Week 3:  Sy wêreld 

Week 4:  Sy wil 

Week 5:  Behoeftes en begeertes 

Week 6:  Vergifnis 

Week 7:  Boosheid en Broosheid 

 

Indien jy nog nie deel is van ‘n kleingroep nie en vir 7 weke deel wil word , of ’n kleingroep wil fasiliteer, 

kontak die kerkkantoor.   

 

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. 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

Ons dank ons Hemelse Vader    

 

Padlangs: Wanneer jy nie haastig is om te vergewe nie 

Die wêreld is nie altyd 'n mooi plek om in te wees nie. Ons sien hoe die wreedheid van die mens nuwe 

afmetings aanneem soos wat mense mekaar daagliks op die aller- wreedste wyse vernietig. Om sulke 

verfoeilike dade te vergewe, skyn bykans onmoonlik te wees. Tog beveel God ons om dit te doen. Wanneer 

jy nie haastig is om te vergewe nie 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Januarie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


Padkos  My tye is in God se hand  

Pred 11 vers 4: Wie die wind dophou, saai nie, wie na die wolke kyk, oes nie.  

As mens, is dit goed om altyd in gedagte te hou dat God se belangrikste doel met ons is om ons voor te 

berei en te vorm vir die ewigheid. As ons dit kan verstaan, begryp ons ook dat ons nie altyd voorspoedige 

seisoene gaan beleef nie. Selfs die regverdige man in Psalm 1 wat in die woord van die Here sy vreugde 

vind, “dra vrugte op die regte tyd, nie ontydig buite seisoen nie. En of ons nou vrugte in hierdie seisoen of 

later dra, glo en vertrou dat God steeds aan die werk in ons lewens is. Hoe sien ek dus uit na 'n oes 

sonder om moed te verloor of die hoop om ooit vrugte op my arbeid te sien? Kyk terug oor jou lewe na die 

talle landerye wat jy bewerk het, die saad wat jy gesaai het en die vrugte op jou arbeid wat jy oor baie 

jare geniet het. Vra jouself af: Wat kan ek wys word uit hierdie seisoen van my lewe wat my riglyne kan 

gee vir die volgende seisoen? Dit help om te weet dat  ‘n mens selfs uit die donker seisoene van jou lewe 

iets kan leer wat jou in staat stel om geloof en hoop te bied aan ander wat swaarkry, om moed te hou en 

om te weet dat God jou selfs in die donkerste tye nooit in die steek gelaat het nie. Dikwels vind groei 

plaas in die diepste valleie en skeure van die siel sonder dat jy dit self agterkom. In donker tye, glo en 

weet dat jy nooit op jou eie was nie. 

Gebed: Here, dikwels raak ons moedeloos as die seisoene kom en gaan sonder enige teken van 

groei. Herinner my om terug te kyk na die tye toe ek naby aan U was en besef het dat U my 

nooit alleen gelaat het nie. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-05-07] 


