
 

Jesaja 40 vers 29 en 31 

Hy gee die vermoeides krag 

 Hy versterk dié wat nie meer kan nie 

Maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag 

Hule vlieg met arendsvlerke 

Hulle hardloop en word nie moeg nie 

Hulle loop en word nie afgemat nie 

 

Kortpad   Deurdankoffer vir Cala   
28 Oktober    Hervormingsfees    Tiendemaand-en kinderdankoffer Dankoffer 

28 Oktober    08h30 Eietydse diens in saal    Kleuterkerk 

28 Oktober    09h45 Kategese 

28 Oktober    10h00 Klassieke diens in kerkgebou 

28 Oktober    Teebeurt vandag: Santjie van Niekerk Bybelstudiegroep 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 28 Oktober 2018 

Saam op pad vir Christus 
Besoek van Louis Brittz 

Louis Brittz sal tydens sy besoek vanaf die 24ste tot die 25ste November toerusting vir bands en 'n konsert  

aanbied, asook die gesamentlike eietydse kerssangdiens lei. Kontak asseblief die kerkkantoor indien u by die 

reëlings betrokke wil raak.  

 

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

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Die einde van die jaar se stormloop en afsluitings lê voor. Die skole se matriekafskeide is verby. God roep 

ons op om ons verantwoordelikhede met oorgawe aan te pak, terwyl ons ons prioriteite reg hou. Die 

vierde kwartaal behoort aan die Here wat vir ons elkeen verseker: “Ek sal jou God wees en die God van 

jou nageslag.” Ons wil egter so graag dinge self doen. Ons wil ons eie oorloggies veg. Dít terwyl die die 

oorlog nie ‘n saak vir ons is nie. Die oorlog is God se saak   

 

Woestyntye in ‘n kind van die Here se lewe is die leerskool van God. Hy is by ons in ons swaarkry. In die 

woestynskool van die Here is daar nie vakke wat ek kan opskop of wissel soos wat dit my pas nie. Woestyn-    

skool is die tyd waarin Hy my geloof vorm en toets sodat dit lof, heerlikheid en eer waardig mag wees by 

Sy wederkoms.  

 

Sake vir gebed 
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Ons vier vandag fees oor die vrugte van die Hervorming. Ons bid vir die Here se leiding en insig aan ons 

Ring om die gemeentes in nood te help, vir daadwerklike ingryping in Kleinskool en vir reën op droë 

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

voorbidding dringend nodig het.  

 

There4-Bedieninge: gebedsversoek vir Kenia 

Bid vir die bekering van Islamitiese militante groepe wat Christene in Kenia teiken. Bid dat hulle Jesus sal 

leer ken as die Weg, die Waarheid en die Lewe. Foto 

 

‘n Vriendelike waarskuwing aan dames 

Daar het geld weggeraak uit iemand se handsak tydens die teedrinkery in die kerksaal na ‘n begrafnis. 

Handsakke moet dus tydens byeenkomste liewers nie iewers sigbaar neergesit word nie. 

 

Padlangs: Gebed as die asem van geloof  

Bewaar die woorde in jou hart dwarsdeur die dag terwyl jy besig is met jou daaglikse take. En as jy die 

tyd of energie het aan die einde van die dag, skryf jou gedagtes oor die Skrifgedeeltes wat jy oordink het, 

neer of herhaal hulle voordat jy gaan slaap. Maak hierdie oomblikke van gewydheid   deel van jou roetine. 

Mettertyd sal jy verstom wees oor die waarde van jou gereelde stiltetyd met God. 

 

Padkos  Moenie die Bybel “solus” los nie 

Te veel mense sê: “Sola Scriptura” [die Skrif alleen], maar nogtans bly dit ’n geslote boek vir hulle. Hulle 

los die Bybel “solus” en alleen totdat hulle ‘n antwoord benodig. Dan moet die Bybel gou-gou afgestof en 

nadergetrek word. Dan moet daar Skrif gekry word. Dan moet God regstaan met ’n kits-antwoord. 

Dieselfde gebeur wanneer kerke amptelik moet weet wat sê die Bybel oor enigiets vanaf seksualiteit tot 

grondhervorming. So word die Bybel vervaag tot ’n “go-to” boek wat eintlik net antwoorde moet verskaf 

as daar krisisse of teologiese vraagstukke op die tafel is. Dis egter nie die hoofdoel van die Bybel nie. Die 

Bybel is God se Leefboek vir Sy mense. Dis heel eerste ’n Reisdokument en ’n Lewensboek, nie ’n Vraag-

en-Antwoord Handleiding of die Groot Verseboek nie. Ons leef uit die Woord. Daarom raak ons Bybelboeke 

baas. Ons rig ons lewens in rondom die  

waarhede wat ingebed is in die verhale van ’n Markus, Lukas of Handelinge. Ons bou ons lewe op die 

waarhede van ’n Spreuke, Jeremia of Openbaring. Ons eet en oordink die Woord dag en nag. Dit is die lig 

vir ons voete en die lamp vir ons pad.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-10-28] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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