
 

 

Romeine 15 vers 13 

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle 

hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees! 

 

Kortpad        
03 Desember   09h00  Erediens in kerkgebou    Bevestiging van kerkraadslede 

03 Desember   Dankoffer by deure gaan vir Arbeidsbediening  

03 Desember   Geen kleuterkerk 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 03 Desember 2017 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke: : Die preke van beide oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word teen 

R10 per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

 

Eredienste gedurende die skoolvakansie vind om 09h00 in die kerkgebou plaas. Temas 

 

Kantoorure gedurende die vakansie is Dinsdag tot Vrydag slegs tussen 09h00 en 10h00. 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Ons bid ook dat almal wat met vakansie gaan, veilig sal reis. 

Ons bid saam met die Bybelgenootskap  vir verskeie projekte in Mexiko, Kanada en die VSA. 

 

Padkos God, die Een wat saamreis 

Kolossense 2 vers 9a: In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met 

Hom deel julle in Sy volheid.  

In die ou Hebreeuse tradisie is daar na die Gees van God verwys as Shekinah, die woord vir wandel, of die 

een wat wandel. Dit is die term wat gebruik is om die verskynsel van God wat onder mense woon, te 

beskryf. In die Nuwe Testament lees ons: “God bly in hom, en hy in God.” Ons het God se woord dat 

“niemand jou kan skei van die liefde wat daar in Christus is nie”(1 Johannes 4:15). En soos wat jy in die 

teenwoordigheid van God wandel, word dit ‘n werklikheid. In hierdie Adventseisoen verlang ons in 

besonder na God se stralende teenwoordigheid in ‘n gebroke wêreld wat die hele skepping onder Sy 

wakende oog kan hou. Die afgelope jaar was voorwaar ‘n jaar van lyding, rampspoed en vernietiging, 

soveel so dat die mensdom smag na ‘n nuwe openbaring in ons tyd. Ons deursoek die hemele vir ‘n teken 

of ‘n wolkkolom wat ons kan lei deur die woesteny van ons lewens. Tog verseker die Woord ons dat God 

altyd teenwoordig is in ons, rondom ons en naby aan ons. Ons het die versekering dat Sy Gees selfs in 
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ons woon. Terwyl jy jou instel op die begin van die Adventseisoen, dink aan tye toe jy die teenwoordigheid 

van God nie net op onverwagse plekke en op verrassende oomblike ervaar het nie, maar ook in jou 

alledaagse handel en wandel. Wanneer jy God toelaat om by jou Sy intrek te neem, ervaar jy Shekinah - 

God by jou, God in jou en God rondom jou. Mag jy in die aanloop tot die herdenking van Christus se 

geboorte God se nabyheid op ‘n besondere wyse ervaar. 

Gebed: God, die jaar was nie sonder sy pyn en angs nie. Ons is op baie maniere gewond en 

seergemaak. Tog het ons U teenwoordigheid en troos ervaar. Gee dat ons ‘n skuiling sal wees 

vir diegene wat alle hoop verloor het en vir wie Kersfees net maar nog ‘n dag in hulle 

stukkende lewens is. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-12-03] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 
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