
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

In gesprek met God oor boosheid en broosheid: 

Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose 

Matteus 6 vers 13 en Romeine 8 vers 28 tot 39 

 

Kortpad    Belangrike Datums 

27 Junie      19h00 Leef@kerk 

30 Junie      05h00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch 

02 Julie       Eietydse diens (kan moontlik na kerk verskuif agv kragonderbreking) 

09 Julie       Klassieke diens 

16 Julie       Klassieke diens 

23 Julie       Eietydse diens 

31 Julie       ViA Mom's night out  - sop, sherry en potbrood  

 

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. 

Vergifnis is abnormal, want dit is Goddelik. Vergifnis is ‘n keuse om gebroke te wees sodat God jou kan 

heelmaak. Maar met vergifnis maak die Here nie van ons deurmatjies of slagoffers nie. Hy nooi vir ons 

om, soos Hy, beheer te vat. God begin elke dag nuut met ons. Kom ons begin ook telkens nuut met 

mekaar en met diegene wat ons pyn aangedoen het. Vergifnis  
 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

Ons dank ons Hemelse Vader  vir oop harte en hande ter wille van Kermis 2017, die Rampfonds van die NG 

Kerk en die donasie aan There4Bedieninge, asook vir die voorreg om die ‘7 Weke in geprek met God’ te 

kon meemaak.  

 

7 Weke in gesprek met God: ‘n geloofsvormingsproses in ons eredienste  

Die tema van die 7 weke kom uit die ‘Ons Vader’-gebed en help mense om te verdiep in hulle verhouding 

met God. Week 7 se tema is boosheid en broosheid. Regdeur ons lewens word ons deur die versoekings 

van die wêreld, die vlees en die bose geteister. Toe Jesus ons geroep het om Hom te volg, het Hy ons nie 

'n maklike pad sonder probleme beloof nie. Laat ons nie in die versoeking kom nie   
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Daar woed 'n oorlog rondom ons en ons moet ons vyand ken. Almal weet van Satan, maar hoeveel weet 

ons regtig van hom? Sommige mense ontken sy bestaan, ander beeld hom uit as 'n karikatuur met 

horings en 'n stert. In die Bybel word Satan nie ligtelik opgeneem nie en sy bestaan ook nie ontken nie. 

Verlos ons van die Bose 

 

Gebedsversoek vir die laaste dag van Ramadan en daarna 

Die dag na die laaste dag van Ramadan vier Moslems wêreldwyd Eid-al-Fitr. Bid dat die Here Homself as 

die enigste weg en waarheid en lewe  aan individue sal openbaar. Bid ook dat Hy Christene in vervolging in 

hulle onmiddellike omgewing sal gebruik om Moslems met die Evangelie te bereik. Foto 

 

Leesstof vir die vakansie 

Die volgende boeke oor aktuele onderwerpe  is nou beskikbaar in ons Mediakas: Jou geestelike 

nalatenskap (Dr James Dobson), Die God wat ek leer ken het (Dr Arnold Mol), Onstuitbaar (Nick Vujucic) 

en die splinternuwe Goeie genade – is dit dan genoeg? (Dirkie Smit). 

 

Padkos  Vrygewigheid is nie net vir rykes bedoel nie, maar ook vir my    

 Iewers het die idee in my eie kop posgevat ek moet ekstra geld hê voordat ek iets kan weggee, of ‘n 

bydrae kan maak vir die Here se werk. Dalk het dit gebeur toe die diaken in my kinderdae vir die kerk 

kom kollekteer het by ons huis. Een keer het ek vir hom gevra of ek ook ‘n paar sent mag bydra. Toe het 

my pa en die diaken gelag en verder gesels. Tog het ons almal iets om met mekaar te deel. Selfs diegene 

met twee stelle klere op hulle naam, het een stel om te deel, sê Johannes die Doper in Lukas 3. 

Vrygewigheid het niks te make met die oorvloed of gebrek aan dinge op jou eie naam nie. Vrygewigheid is 

eerste ‘n hart-ding. As die Here jou hart aangeraak het om mededeelsaam te leef, dan klou jy nie aan jou 

besittings vas asof jou lewe daarvan afhang nie. Dan is jou hart vry en jou hande oop. Dan gee jy. Jy gee 

jouself. Jy gee jou tyd. Jy gee jou aandag. Jy gee jou talente. Jy gee jou sente en rande. Jy deel jou 

hulpmiddels. Jy gee jou hart. 

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-06-27] 

 

 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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