
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 
 

09 Augustus 2016 : Vrouedag in Suid-Afrika 

Here God, U beskerm U kinders soos ‘n hen haar kuikens. 

U ken die harte van almal – ook dié van die vrou. Lees hierdie aangrypende gebed hier 

 

Gebedsversoek vir ons anonieme sussies 

Ons het die voorreg om Vrouedag in Suid-Afrika te vier. Om ons dames se gods-diensvryheid te vier, tree 

ons in vir die baie vrouens, veral in Moslemlande, wat ‘n hoë prys betaal om Jesus te volg.  Hierdie dames 

kan soms nie kies watter klere hulle aantrek nie, daar word teen hulle gediskrimineer, hulle word seksueel 

geteister, in huwelike gedwing, verkrag, ontvoer en as seksslawe verkoop. Dit gebeur veral met Christen-

vroue wat in areas van konflik woon. Kom ons bid vir ons anonieme sussies dat hulle aan die Rots sal 

vasklou ongeag hulle omstandighede. 

 

Kortpad       Belangrike Datums  

09 Augustus    Vrouedag  

14 Augustus    Eietydse en klassieke eredienste 

16 Augustus    GriefShare program begin by Hoogland-gemeente 

19 – 21 Aug   Jaarlikse Dissipelskap naweek 

20 Augustus    Kleinskool Inisiatief PE se eerste partytjie kermis 

03 September  Fondsinsameling vir Kleinskool se opvoedkundige aksies: tandem vryval 

03 Spetember  Louisa Meyburgh basaar 

03 September  MTR Smit se Lente-tee met Penny Coelen-Rey 

28 – 31 Okt    ViA se Vrouekamp 

 

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 soek nie modelle nie. Hy soek mense wat deur Sy liefde verander kan word en vir ander dan 

vertel van Sy liefde wat vir almal beskikbaar is, ook vir mense wat soms misluk. Die Here maak Sy wil 

deur jongmense en oumense aan ons bekend. Die Gees vuur mense aan. Die Heilige Gees maak ons almal 

deel van die kerk    

Ek en jy kan nie die saad laat ontkiem of laat vrugdra nie. Maar onthou altyd jy saai saad  wat ‘n 

Goddelike vermoë besit om te ontkiem. My en jou taak is om te saai. 2 Timoteus 4 vers 2: “Verkondig die 

woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te 

gee.”  Die Saaier 

 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/7%20Augustus%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Hand%202%2014-36.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Hand%202%2014-36.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Matt%2013.pdf


Sake vir gebed 

Verkiesing: ons loof die Here vir Sy goedheid en genade. Bid steeds vir vrede. Lees biddend die name van 

persone wat vanweë verskillende omstandighede ons voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

There4Bedieninge:  Gebedsversoek vir Bangladesh 

Die Christen-minderheid is aan die toeneem. Gelowiges staar al meer beperkings en uitdagings in die 

gesig. Baie druk word uitgeoefen deur radikale Islamitiese groepe, godsdienstige leiers en familielede. 

 

Padlangs: Voel reg, leef reg 

Volgens die nuutste navosing registreer emosies soos vrees reeds binne 'n 200ste van 'n sekonde en 

vroeër, terwyl ons denkende brein eers rondom 'n 20ste van 'n sekonde aan boord kom. As dit waar is dat 

ons meer emosioneel is as wat ons dink, dan is dit lewensbelangrik om ons emosies beter te monitor en 

om die regte emosies gedurig in te oefen. Voel reg leef reg 

 

Padkos  Gerieflik afgestomp, of nie!  

 “Comfortably numb.” Hierdie titel van ’n bekende rock-liedjie uit die vorige eeu bly my by. Dit gebeur met 

baie van ons. Ons raak gerieflik afgestomp. Die lewe slyp ons skerpkante algaande stomp. Ons raak 

gewoond aan alles- misdaad, geweld, vermaak, sport, mekaar, kerk, die Here…! Niks hou ons aandag vir 

lank nie. Ons is verveeld. Ons verwondering is weg. Dit is hoekom Jesus in Matteus 18 gesê het dat as ons 

nie verander en weer kinders word nie, sal ons nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Kinderlike 

geloof, naïwiteit en verbeeldingrykheid is broodnodig. Ons moet deur Jesus se oë leer kyk na die lewe en 

na ander mense rondom ons. Dan sal die verwondering weer terugkeer. Dan sal ons weer tussen die lyne 

en agter die skerms in eenvoud vreugde vind. Dan sal dade van omgee ons eie roete word. Nie net die 

Here Self nie, maar ook ander mense sal skielik weer groter as onsself raak. Ook sal ons hulle weer met 

die nodige respek begin behandel. Want dit is wat mense doen wat in verwondering voor God en tussen 

ander leef. Hulle is opgeskerp, nie afgestomp nie.  

[Stephan Joubert Goeie Nuus www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-08-09]  
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs

