
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

28 Februarie       Gesamentlike diens in die kerk  Geen Kategese. Geen Hartklop 

28 Februarie       Eerste geleentheid vir belydenisaflegging 

29 Februarie       Gebedsgeleentheid in die konsistorie 

29 Februarie       ViA se eerste byeenkoms van die jaar: Is jy ‘n dapper meisie? Verlaat dan jou huisie 

01 Maart            ICU by Gazanialaan 

04 Maart            05:45 Wêreldbiddag vir Vroue 

05 Maart            06:00 Wêreldbiddag vir Mans 

06 Maart            18:00  Hartklop 

12 Maart            MTR Smit se fondsinsameling 

12 Maart            Bybelgenootskap se jaarlikse vrugtemark 

17 Maart            Fonteinvriende se uitstappie na Swan lake 

 

Saam op pad vir Christus 
Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Die Here het minstens een geskenk vir elke mens gegee. Die uitdaging is om die geskenkpapier af te haal. 

Die Here gee Sy geskenke sodat die liefde van die Gees in ons harte kan wees. Die Here gee Sy liefde vir 

ons, want die wêreld is ‘n liefdelose plek. Dit maak nie saak wat gebeur nie: ons is geprogrammeer om 

met liefde te reageer. Game Changers 

 

Sake vir gebed 

Van ons lidmate en verskeie sake in ons stad, land en in die wêreld, soos byvoorbeeld die droogte-

geteisterde gebiede, bemarkinsveldtog van #Imagine en die vervolging van Christene in Eritrea het ons 

voorbidding dringend nodig.  Kom ons bid ook saam met gebedsgroepe by universiteite en bid vir ‘n 

oplossing en wysheid vir die universiteitsrade. Sake vir Gebed. 

 

ViA 2016 

ViA se droom is vanjaar: hernu jou passie vir God. Deur betrokke te wees by verskeie aksies en deel te 

naam aan sekere aktiwiteite kan jy meewerk om hierdie droom te verwesenlik. 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Stuur gerus voorstelle vir nuwe tafels / tafeltjies. Pryse 

vir ‘n kompetisie is baie welkom. Ons mikpunt is om op die laaste die wykslyste teen einde Februarie 

gereed te hê vir verspreiding in die wyke. Ons soek tans nog 2 konvenors vir die koeldrank- en die 

vleistafel onderskeidelik. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/28%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/1%20Kor%202%20v%201%20-%2011%20Game%20Changers.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/28%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Bediening%20aan%20vrouelidmate


Padkos  Hoekom stry ons?  

Jakobus 4 vers 1: Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom 

dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie?   

Dit maak nie saak waaroor dit handel nie, rusies tussen Christene doen altyd skade.  

Jakobus draai geen doekies om oor die motivering vir ons alewige rusies nie en hy vergelyk dit selfs met 

moord. Ons is jaloers en begeer iets van iemand anders en omdat ons dit nie kan kry nie, loop dit uit op 'n 

bakleiery en stryery. Daar is 'n heeltemal ander aksie wat ons kan neem in plaas van 'n bakleiery en dit is 

gebed.  "Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.” [Jak 1 :3].  As ons met die verkeerde motiewe bid, gaan 

ons nie ontvang nie. God is heilig en rein  en wil niks met die kwaad te doen hê nie.  "Iemand wat in 

versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self 

verlei Hy niemand nie.” [Jak 1:13]. Jakobus maak dit baie duidelik dat Christene se stryery onder mekaar 

daarop dui dat daar iets verkeerd is met ons verhouding met God en dat dit in ons gebedslewe 

manifesteer. Óf ons bid nie omdat ons nie op die genade van God vertrou nie, óf ons bid wel, maar met 

die verkeerde motiewe, want ons onthou nie dat die God tot wie ons bid, heilig en rein is nie. 

Gebed: Here, dankie vir u Woord waaruit ons elke dag kan leer. Help my om vandag met liefde 

na my mede-Christene uit te reik. Leer my ook elke dag deur u Heilige Gees om reg te bid. 

Amen  

[Aangehaal uit: Mims Turley www.versndag.co 
 

kubergroete tot volgende keer 
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