
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad     Belangrike Datums 

26 Januarie   Gebedsgeleentheid in gebedskamer 

26 Januarie   Musiekbediening: taakgroep vergader by Asterlaan16 

26 Januarie   Gemeentebediening: taakgroep vergader in gebedskamer 

27 Januarie   Eiendomskommissie vergader in gebedskamer 

28 Januarie   ViA vergader by Asterlaan 16 

28 Januarie   Selleiers opleiding in konsistorie 

31 Januarie   Senior Kategese-kamp by Eersterivier [verpligtend] 

02 Februarie  Gebedsgeleentheid ingebedskamer 

03 Februarie  Misfits begin 

08 Februarie  Kategese uitstappie na Westview skool: katkisante en ouers welkom 

 

Saam op pad vir Christus 

Kraggakamma verwelkom Proponent Francois Maritz 

Proponent Francois Maritz is oorheersend vir jeugbediening vir ‘n tydperk van 1 jaar aangestel. Hy het 

uitsonderlike vaardighede om met die jeug te kan werk. Sy ander vaardighede om in verskeie areas in die 

gemeente te dien, is baie sterk ontwikkel. 

Francois kan by 074 559 2243 en francoismaritz89@gmail.com gekontak word. 

 

Die winskoop van die jaar? 

As jy vir 70 jaar lank elke Sondag kerk toe gaan en elke oggend en aand 5 minute lank bid, spandeer jy ‘n 

volle 5 maande van die 70 jaar aan aktiewe godsdienstige diens.  Gebruik jou tyd beter. 

 

Preke 

Wat beteken ‘Voorspoedige Nuwejaar’ wat ons vir mekaar op oujaarsaand toewens?  

Die Here, die Allerhoogste, Almagtige, Skepper en Onderhouer wil vir jou seën met voorspoed. Maar jy 

kan nie maar net sit en wag daarvoor nie. Jy moet dit vat met ‘n hart van geloof. Voorspoed is ‘n heilige 

lewe, knieë wat buig voor Hom, voete wat loop waar Jesus loop, diensbare hande en lippe wat Hom loof. 

Wanneer beleef jy voorspoed.. 

 

Geringes, soos Maria, by wie die wêreld sal verbystap sonder om tweemaal te kyk, is vir Hom belangrik. 

Ek en jy is vir Hom belangrik. Honger mense laat Hy by Sy feesmaal aansit. Hy oorlaai hulle met Sy goeie 

gawes terwyl rykes, wat Hom nie dien nie, met leë hande sal wegstap. In Hom is lewensvreugde sonder 

einde. Sing 'n loflied tot eer van die Here! 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/25%20Januarie%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
mailto:francoismaritz89@gmail.com
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/25%20Januarie%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/wanneer.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Lukas%201%20v%20%2046-55%20Sing%20'n%20loflied%20tot%20eer%20van%20die%20Here.pdf


Die duiwel sê vir die bose magte : “Hou hulle [Christene] besig met belangrike, maar nie-noodsaaklik 

dinge. Maak hulle programme oorvol. Sorg dat hulle werk soveel as moontlik tyd en energie van hulle vat. 

Laat hulle dink dat hulle onmisbaar is. Hou hulle te besig om tyd met hulle kinders deur te bring. 

Bombardeer hul verstand sodat hulle dit onmoontlik vind om stil te word. Sorg dat die radio, selfoon en 

rekenaar altyd aan is waar hulle ookal gaan. Trek hulle aandag af sodat hulle nie kans het om ‘n intieme 

verhouding met Jesus te bou deur gereeld met Hom tyd deur te bring nie.”  Ons krag is in stil wees. 

Padlangs  

Miskien verwag ons ook soms te min van God. Ons dink dalk ons het God net nodig om vir ons iets te 

doen, te leer of om ons te help met ‘n wonderwerk, of om ons omstandighede te verander. As ons die 

Here oor hierdie selfsugtige redes volg, verstaan ons nog nie wie Hy is nie. Ons behoort Jesus nie te volg 

oor wat Hy vir ons kan doen nie, maar oor wie Hy is. Hoekom volg ek Hom. 

 

Padkos Bevriend 

Psalm 146 vers 7 en 8 : Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die hongeres. Die 

Here bevry die gevangenes, die Here laat blindes sien. Hy ondersteun dié wat bedruk is... 

Die New Oxford American Dictionary se woord van die jaar ’n paar jaar gelede was “unfriend.”  Hulle 

definisie hiervan is: “To remove someone as a ‘friend’ on a social networking site such as Facebook.” Nou 

ja, God is nie sterk op “unfriend” nie. Hy maak graag vriende. En Hy behou hulle graag lewenslank as Sy 

vriende. Wonder jy dalk wie tel onder God se vriende? Wie bevriend Hy by wyse van spreke? Psalm 146 

bied ’n verrassende antwoord hierop. Sy vriende sluit diegene in wie se hoop op Hom alleen gevestig is. 

Ook sluit dit verdruktes en hongeriges in. God sien sulke mense raak, al loop die res van die wêreld by 

hulle verby. Gevangenes, blindes en teneergedruktes tel ook onder sy vriende, aldus Psalm 146. Die Here 

tel hulle graag op en verbind hulle wonde. Regverdiges, vreemdelinge, weeskinders en weduwees kry ook 

nog plek in God se vriendekring. Nooit gaan hierdie mense wat Psalm 146 as God se vriende opnoem se 

lyding of nood ongesiens by Hom verby nie. Vir wat “unfriend” onsself sulke mense dan so maklik? 

Hoekom tel Psalm 146 se mense nie aldag onder ons vriende nie? Dis hoogtyd dat ons nuwe vriende maak 

- God se soort vriende!  

[Stephan Joubert www.kernkrag.org] 

  

kubergroete tot volgende keer 
[2015-01-25] 
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