
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Jesus is Lord Ministries 

 

Kortpad Belangrike Datums 

 

26ste Januarie 2014  09:00 Spesiale Dankoffer vir Wêreldsending 

26ste Januarie 2014 10:15 Kategese begin  

26ste Januarie 2014 17:30 Event kuier en koffie in saal 

  18:30 EVENT 

  19:00 Event kuier verder in saal 

28ste Januarie 2014 19:00 Misfits selgroep by Errol Drive 48 vir tieners. 

 

14de Februarie 2014 19:00 Kom geniet ‘n aand van liefde met jou liefste in die kerksaal.  

             ‘n Ligte ete word bedien en lekker vermaak @ R120 per paartjie. 

7 Junie 2014 Ons voorlopige datum vir ons Kermis.  

 

Saam op pad vir Christus 

 

Mannegroep 

Jacques en Kobus van Human Hearts deel graag die boodskap.  Jaag God na - nie besittings nie!  

 

Jesus is Lords Ministries – Kleinskool kinderskoolprojek 

Dit is begin van die jaar en weereens het ons skoolfonds, skoolskoene, skoolhemde, tasse en boeke nodig. 

“Die skool kos te veel geld, so die kinders moet gaan werk ”, redeneer hulle. Werk, soos u weet is daar 

nie, so die tieners bly by die huise. Lees meer hier oor Jesus is Lords Ministries.  

 

Preke 

Geloof is om weg te kyk van jouself. Dit is om op te kyk van die reuse en God te sien en jou vertroue in 

Hom alleen te plaas. Ongeloof sien net die reuse raak. Geloof sien God bo die reuse raak.  

Geloof bepaal my uitkyk in 2014. 

 
 

Padkos  Hoe begin mens die nuwe jaar?  

Filippense 2 vers 5 tot 7: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus 

Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou 

as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte 

van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.  

Efesiërs 3 vers 14 tot 16:  Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan 

julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal 

woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.  

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleinskool
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/1%20Desember%202013.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=misfit
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=mannegroep
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleinskool
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke


Reël een: Wys die wêreld hoe God lyk. Mense leer hoe God lyk deur te kyk na mense wat goddelike dinge 

doen. Jy hoef nie volmaak te wees nie, maar kan deur jou lewe iets van God se aard uitstraal. 

Reël twee: Wees dankbaar vir die lewe wat God jou geskenk het. Die grootste kompliment wat jy aan die 

gewer van ‘n geskenk kan maak is om die geskenk ten volle te geniet. Jy is dit dus aan jou Skepper 

verskuldig om so gelukkig te wees as wat jy kan sonder om jou te belas met onnodige skuldgevoelens en 

verwyte. Die lewe is meer as ‘n eksamen waar jy moet bewys hoe goed of hoe slim jy is. Dis ‘n avontuur 

met laagtepunte, hoogtepunte en gelyktes, maar altyd ‘n  onvergelyklike ervaring. 

Reël drie: Wanneer jou lewe op ‘n laagtepunt is, beweeg aan of probeer ten minste om een voet voor die 

ander te sit al verg dit by tye al jou krag en inspanning om dit te doen. Al is die pad hoe donker, kyk hoe 

ver jy voor jou uit kan sien. 

Reël vier: Verwag dat daar tye van vertwyfeling sal wees want geloof is nie ‘n eenvoudige optelsom of ‘n 

eksakte wetenskap nie. Soms is die lewe saai en vervelig en sommer net sêd. Vat elke dag soos dit kom. 

Troos jou daaraan dat Jesus gehuil het, soos jy, dat heiliges ook gesondig het, dat die liewe Petrus ontrou 

was en dat die dissipels ‘n klomp bangbroeke was toe hulle moes staan waarvoor hulle geglo het. 

Reël vyf: Aanvaar dat geloof ‘n tou om jou bind wat jou lei waar jy nie altyd graag wil wees nie. God laat 

hom nie lei nie, Hy’s die een wat lei. 

Reël ses: Wees gewillig om ‘n bietjie aan jouself te sterf om by God te wees, want God het gesterf het 

om naby aan jou te wees. 

Reël sewe: Skep ruimte in jou hart om lief te hê. Beoefen die liefde met toewyding in die wete dat ‘n 

mens nooit genoeg kan liefhê nie. 

Reël agt: Aanvaar wat en wie jy is en moenie daaroor stres nie, maar besef dat jy te kort skiet - net soos 

elke liewe mense op hierdie aarde! Dit is die aard van die mensdom. God alleen is volledig heel en goed. 

Reël nege: Moenie vasklou aan dit wat verby is nie. Aanvaar dat die lewe nie stilstaan nie. Treur oor jou 

verliese, vier jou oorwinnings, laat waters wat klaar gemaal het, verbygaan en lewe die lewe voluit. 

Reël tien: Wees deel van God se gesin. Die lewe is ‘n groepuitstappie wat familie, die gemeenskap, kerk, 

vaderland en die hele boksendais insluit! Aanvaar dat daar heilige bande is wat jou bind. Vryheid kry 

alleen betekenis in verbondenheid aan die gemeenskap (verwerk uit internetbron) 

In die lig hiervan, leef soos jy nog nooit tevore geleef het nie; en deel liefde uit soos nog nooit te vore nie. 

Want God het jou gemaak om te leef en te sterf, te lag, en te huil en te wees wat Hy gedroom het jy kon 

wees: Sy geliefde kind. 

 

Gebed: Here, dankie vir ‘n nuwe jaar met nuwe uitdagings. Dankie dat U steeds u hand na my 

uitreik om die pad saam met my te stap. Amen. 

[Hennie Symington www.versndag.co.za]     

                             

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-01-26] 

 

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

