
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor 

God se plan vir ons as Sy gemeente 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

10 November    Belydenisklas 2013: afsluitingstee vir ouers en kinders 

10 November    ViA beplanning vir 2014 

11 November    Sperdatum vir vleisbestellings by Dordrecht Gemeente 

14 November    Fritz van der Merwe [Muapula] gee inligting oor hul behoeftes 

22 November    Kersfees by Kleinskool  

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens, gemeentevisie, logo en fontein 

24 November    Kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

 

Saam op pad vir Christus 

Gemeentevisie 

Volgens Stephan Joubert moet kerkgeboue Sondae verander in simfonie-sale, gimnasiums en hospitale. 

Ons is God se fontein van liefde. 

 

Preke 

‘n Steen kan nie self inbou in ‘n gebou nie. Laat toe dat Hy jou inbou in Sy kerk om te gaan leef  as 

koning, priester en profeet tot Sy eer. Jy is 'n lewende steen in die kerk van God. 

 

Bonhoeffer sê sommige Christene loop rond in die stad soos bloedhonde wat snuif om te ruik waar kan 

hulle ‘n kerk vind wat genade teen die goedkoopste prys verkoop – dan sluit hulle daar aan. Ons 

jongmense vat nie meer godsdienstige speletjies nie; hulle sien dwarsdeur so ‘n religie. Hulle soek 

integriteit. [Aangehaal uit Prof Piet Naudé se aangrypende openingspreek by die Algemene Sinode 2013]. 

 

Geopende Deure 

Lees die Gebedskalender biddend en kry ‘n kykie in die leefwêreld van ons broers en susters in vervolgde 

lande. 

 

Bybelgenootskap: Bybels vir die Armes 

Ongeveer 50% van die Suid-Afrikaanse bevolking word as arm beskou en vir baie van hulle is 'n eie Bybel 

net 'n droom. Die Bybelgenootskap probeer om Bybels gratis op 'n verantwoordelike manier beskikbaar te stel aan 

diegene wat dit nie kan bekostig nie. Die krag van die Lewende Woord sal troos en hoop bring aan mense wat soms voel 

dat hulle deur die samelewing verstoot en vergeet word. 

 

Padlangs 

Katie Davis het 'n eenvoudige antwoord gekry op die vraag: Hoe verander ‘n mens die wêreld? 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/jy%20is%20'n%20lewende%20steen%201%20Pet%201%2024-2%2010.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/openingspreek%20by%20algemene%20sinode.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Getuienisaksie
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=bybelgenootskap
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=bybelgenootskap
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


Padkos  Dit is jou eie keuse hoe jy krisisse gaan hanteer 

Kolossense 3 vers 16b: Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander 

geestelike liedere tot eer van God sing. 

Daar word die verhaal vertel van die donkie wat in ’n kuilvoergat geval het. Na baie pogings van die boer 

en sy handlangers het hy tog besluit dat dit ’n hopelose saak is om die donkie uit die kuilvoergat te kry. 

Omdat die suurstof so min was onder in die kuilvoergat, en die donkie stilgeraak het, het die boer gedink 

die donkie is reeds dood.  So gee hy sy handlangers opdrag om die donkie toe te gooi. Die donkie het 

egter nog geleef. Soos die manne die grond in die gat gegooi het, het die donkie begin opstaan en elke 

keer die grond van sy rug afgeskud en begin beweeg. Hy het elke hoop grond afgeskud en in die rondte 

begin loop. So het hy al hoër in die gat gestaan, totdat hy self kon uitklim! 

Daar gaan altyd krississie en uitdagings in jou lewe wees. Hoe jy dit gaan hanteer hang van jou af. Jy het 

altyd 'n keuse hoe jy te midde van 'n krisis reageer. 'n Positiewe ingesteldheid beteken dat jy al jou 

krisisse en uitdagings ook positief moet hanteer. Met elke krisis en uitdaging in ons lewe, is ons soos 'n 

donkie in die kuilvoergat met min suurstof. Jy het ’n keuse om alles wat na jou kant toe gegooi word as 

baie moeilik of gewigtig te ervaar en te gaan lê en sodoende toelaat dat alles wat op jou gegooi word jou 

versmoor. Of jy kan kies dat dit wat op jou gegooi word deur die samelewing en lewe – af te skud en dit 

te gebruik om uit te styg en te oorleef! ! Die keuse hoe jy die krisisse gaan hanteer bly joune! 

In Kolossense 3:16 leer die Here ons om in alle omstandighede die Here op te soek en Hom te loof met 

lofgesange. As jy in jou lewe altyd die lof van die Here soek in jou krisisse sal die Here jou die energie gee 

om jou uitdagings positief te hanteer. 

Gebed: Here help my om elke krisis positief te hanteer en op U te vertrou. Help my om nooit 

moed op te gee nie, al is dit hoe swaar. Amen 
 
[Quintus Heine www.versndag.co.za Ingestuur deur Yvette Erasmus] 
 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-11-10] 

http://www.versndag.co.za/

