
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad    Belangrike Datums 

17 September     09h00 Lente sangdiens in die kerkgebou. 

17 September     Spesiale dankoffer – Bybelgenootskap 

 

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. 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Sake vir Gebed 

 

Gebruikersvriendelike Mediasentrum 

Almal kan na die dienste rustig met 'n koppie tee in die hand deur die beskikbare  nuwe boeke  en nuwe 

DVD's  in ons Mediasentrum se kas   in die maalruimte kyk. Veral tieners en kinders kan gerus ‘n draai hier 

kom maak. Kleingroepe is welkom om DVD's, soos byvoorbeeld Fireproof, uit te neem. Ouers kan ook 

namens hulle kleiner kinders byvoorbeeld die Bybelbuddies-reeks uitneem. Eredienste op CD kan ook 

by die Mediasentrum bespreek word. 

 

Padkos  Die opposisie roep versterkings in wanneer jy in die omgewing is  

God gebruik nie groot skares om die wêreld te verander nie. Regtig! Dink maar aan ’n Moses, Elia, 

Jeremia, Daniël of ‘n Paulus. Hierdie handjievol individue wat God onverskrokke op Sy woord gevat het, 

het die wêreld se koers vir altyd in God se rigting verander. Moenie wag op meer hulpmiddele, geld of 

skares voordat jyself in beweging kom vir God nie. Met jou eie hand stewig in die drie-enige God se sterk 

hand is jy mansgenoeg of vrou-genoeg om groot vestings in te neem. So skryf Paulus in 2 Korintiërs 10 

vers 4-5. Jy is ‘n volledige hemelse weermag. Jy is deel van ‘n hemelse meerderheid. Die oormag is by 

jou, nie by die getalle teen jou nie! EEN plus een is altyd ‘n meerderheid, solank die eerste EEN in jou 

formule God is. Die vyand sidder as jy begin bid en as jy oor Christus begin praat. Opponente van God 

ontbied elke slag versterkings as jy in die omgewing is. Jy is ‘n lewende verskil, omdat Christus die Here is 

en die Gees van God jou lei. Jy is ‘n moderne Daniël wat selfs leeus se bekke laat toegaan van skrik. Glo 

dit en leef dit.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-09-17] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/25%20Junie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2015/Media%20Boek%20Launch.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2015/Media%20Boek%20Launch%20-%20DVDs.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2015/Media%20Boek%20Launch%20-%20DVDs.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=media


 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 

 

http://www.getsnapscan.com/

