
 

Romeine 11 vers 36 “Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid.” 
 

Kortpad        Belangrike Datums 

26 November 09h00 Gesamentlike Kerssangdiens in die kerkgebou. Tema: Kersfees stories 

27 November There4Bedieninge Reis: laaste dag vir donasies en skenkings 

01 Desember 05h00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch 

08 Desember Kleinskool Initiative Kerspartytjie 

28 Jan 2018 Eerste tandem diens 

29 Jan 2018 Urban Connect Studentekamp 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke: Die preke van beide oggenddienste  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.  Ons bid saam met die Bybelgenootskap . 

 

There4Bedieninge se Reis na Egipte en Jordanië 

Gerrit, Janine en hulle seun Theunis benodig verskillende items soos byvoorbeeld: rek vir springspeletjies, 

poskaarte, handeroom en donasies om Bybels te borg vir hulle reis na Egipte en Jordanië . Handig alle 

donasies in by die kerkkantoor voor of op 27 November. SnapScan verw: [naam] There4Bedieninge Reis. 

Indien jy dag-vir-dag wil saamreis op jou knieë,  kontak Janine vir die gebedspunte. 

 

Padkos   Wagtend op die “Woord”  

Jeremia 33 vers 14: Daar kom ‘n  tyd, sê die Here, dat Ek die goeie belofte sal nakom wat Ek 

aan Israel en Juda gemaak het. 

Daar is een ding waarvan ons geslag nie hou nie en dit is om te wag. As ons iets wil hê, wil ons dit nou 

hê! Hier is goeie nuus vir diesulkes! Die wagtyd is verby en ons kan nou die dae tot by Kersfees begin 

aftel. Hoe vier ‘n  mens nou eintlik Advent?  Deur te wag! Vir ‘n moderne geslag is dit egter moeilik om te 

wag. Die iPhone en talle ander tegnologiese wonders het wag inderdaad onnodig gemaak. God laat hom 

egter nie aanjaag deur mensetyd nie. Wanneer ons praat van wag, praat ons van God se tyd. Om te wag 

beteken om in die tussentyd of die interim, die “nog nie” te leef. In die Bybel leer ons van die honderde 

jare wat verbygegaan het voor die geboorte van Christus. Maar die hoop het nie beskaam nie. Daar was 

talle voorspellings van ‘n lig wat in die donker sou skyn, maar soos die tyd verloop het, het mense moeg 

geraak vir wag. “Wanneer kom die redder dan nou?” wou hulle weet. Hoe wag ‘n  mens op die Woord? Die 

wagtyd is ‘n tyd om troos te vind in die afwagting sowel as die vervulling van ‘n belofte wat baie eeue 

gelede gemaak is. Probeer om Advent te sien as ‘n  tyd vir introspeksie en van wag met verwagting. En 

terwyl ons wag, bid ons om ‘n nuwe en betekenisvolle ervaring van Christus se koms, nie net na die aarde 

nie, maar ook in jou binneste en jou diepste wese. Wie weet, in die aanloop tot Advent ontmoet jy God 

opnuut. Wat ‘n  wonderlike geskenk sou dit nie wees nie! 

http://ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=bybelgenootskap
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries


Gebed: Here, ons kan nie wag nie. Alles moet nou gebeur. Daarom bid ek, vul U my dae met 

druppels hoop, vreugde en ‘n opgewondenheid wat die goeie nuus: Kersfees kom! Kersfees 

kom! aan die wêreld wil verkondig. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-11-26] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 

 

http://www.getsnapscan.com/

