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Kom kuberklets en kuberkoukus oor Jesus se modelgebed. 
 

Kortpad  Belangrike Datums  
14 Februarie Laaste datum vir inhandiging van aansoeke vir belydenis-aflegging. 
 
Saam op pad vir Christus:   

Belydenisklas van 2011: as jy gereed voel om belydenis van geloof af te lê, moet jy ‘n brief 
skryf aan die kerkraad. 

Jesus is Lord Ministries beleef gebedsverhoring en voorsiening en vra vir volgehoue voorbidding 
en betrokkenheid. JLM is in baie gevalle die enigste reddingstou in hierdie arm gemeenskap.  

Besin gerus weer oor die tema van Sondag 22 Januarie se erediens: die gebed van ‘n 
gelowige het ‘n kragtige uitwerking [Jakobus 5 vers 16]. 

Opnames van eredienste kan ook by die Kerkkantoor  bestel word. 
Oorweeg asb biddend waar jy vanjaar betrokke moet raak. ‘Die lewe maak net sin as jy is waar 
God wil hê jy moet wees.” [B Smedes] 
Huis Louisa Meyburgh en MTR Smit Tehuis benodig ‘n verskeidenheid artikels vir alledaagse 
gebruik. 
Jy kan sorg dat daar altyd mooi blomme in die kerk is deur rangskikkings te doen of ‘n 
finansiële bydrae te gee.  

Oorweeg dit asseblief biddend om gesinne in ons gemeente op geestelike en materiële gebied te 
bedien. 
Ons benodig nog die volgende persone: Dienswerkers,  Kategete en ‘n kombi-bestuurder.  
 
Padkos: Matteus 6 vers 9 tot 13 
 

Ons Vader wat in die hemel is, 
 laat u Naam geheilig word; 

laat U koninkryk kom, 
laat U wil geskied, 

net soos in die hemel. 
Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

En vergeef ons ons oortredinge 
soos ons ook dié vergewe 
wat teen ons oortree; 

en laat  ons nie in versoeking kom nie 
maar verlos ons van die Bose.  

Aan  U behoort die koninkryk en die krag 
en die heerlikheid tot in ewigheid. 

 
Hierdie gebed bevat alle moontlike bedes. ‘n Mens kan geen gebed uitdink wat nie daarin 
inbegrepe is nie. Dit is onmoontlik om dit een keer na te sê en jou volle aandag op elke woord 
daarvan te rig, sonder dat daar ‘n verandering – miskien onopmerkbaar klein, maar tog 
onontkenbaar – in jou plaasvind nie. [Simone Weil]    
Daar is geen probleem in die lewe wat nie anders begin lyk wanneer ons dit in gebed na God 
bring nie. [Helmut Thielicke] 
Om in die alledaagse gesloer, of in die koue van akute angs bewus te word van.. God se 
handpalm op jou – dit is gebed [Ferdinand Deist] 
[Aanhalings uit Die Groot Gebedeboek Lux Verbi.BM]  
 
kubergroete  tot volgende keer 
[29.01.2012]          


