
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (12 - 16 April 2021) 
 
 

Personalia 
Wie of wat het jy onlangs “ge-like” op facebook?  

  

Gebed, Lof en Aanbidding 
Gee vir elkeen geleentheid om te sê waarvoor julle vir hom/haar kan bid. Bid saam.  

Dank die Here dat Hy leef en ons met Hom!   
 

Gespreksvrae:  
SKRIFLESING: 1 Pet 1:1-9 

TEMA:  God is met ons oppad. 
 

1. Bespreek die volgende stelling: 
Ons as Christene kan dikwels Bybelse waarhede hanteer soos wat 'n mens oulike plasings op 

Facebook hanteer. Jy "like" dit en gaan aan met jou lewe. 'n Rukkie nadat jy iets op Facebook 

"ge-like" het wat jy juis behoort te onthou en toepas, het jy dit (gewoonlik) vergeet. 

‘n Week gelede het ons die opstanding van Jesus Christus uit die dood gevier. Intussen het ons 

aangegaan met die lewe (wat natuurlik nie verkeerd is nie). Die vraag is of die viering van 

Paasfees enigsins ons uitkyk op die lewe verander het? Het dit enige aanpassing in ons blik op 

die lewe in ons huidige omstandighede gebring? Of is daar so baie sake wat ons aandag verg dat 

ons gou-gou (soos met Facebook) die vreugde en verwondering van die opstanding vergeet?    
 

2. Petrus skryf die brief aan klein gemeentetjies versprei in ‘n heidense wêreld. Hulle is 
verontreg, verdag gemaak, geboikot en vervolg omdat hulle Christene was. Hulle was 
vreemdelinge in die wêreld. Ervaar jy ook iets hiervan as Christen en hoe hanteer jy dit?   
 

3. Is lof aan God, hoop, vreugde, onuitspreeklike en heerlike blydskap woorde wat jou lewe 
beskryf? Waarom is dit of waarom is dit nie woorde wat jou lewe beskryf nie?  

 

4. As vreemdelinge in die wêreld gaan ons beproewings ervaar. Wat is die doel van hierdie 
beproewings? 

 

5. Lees die volgende getuienis deur. Hoe kan iets hiervan ook waar wees in ons lewens? 
(Dietrich Bonhoeffer was 'n Duitse Lutherse predikant, teoloog en anti-Nazi-andersdenkende. Sy 
geskrifte oor die rol van die Christendom in die sekulêre wêreld het ‘n groot invloed gehad, en sy 
boek: “The Cost of Discipleship” word beskryf as 'n moderne klassieke werk.) 
Uit die “Editor's foreword" van “Letters and Papers from Prison” kom 'n laaste perspektief van 
Bonhoeffer, soos vertel deur Payne Best, 'n Engelse offisier en medegevangene:  



Dit het vir my altyd gelyk asof hy 'n atmosfeer van geluk soos ’n aangename geur versprei, van 
vreugde in elke kleinste gebeurtenis in die lewe en van diepe dankbaarheid vir die blote feit dat hy 
lewe. Hy was een van die min manne wat ek nog ooit ontmoet het vir wie sy God werklik en na aan 
hom was.  
Op Sondag 8 April 1945, het Bonhoeffer 'n klein diens gehou uit 1 Pet 1:3 en Jes 53:5 en met ons 
gepraat op 'n manier wat almal se harte bereik het. Hy het die regte woorde gevind om die 
stemming van ons gevangenskap en die gedagtes en besluite wat dit gebring het, aan te spreek.  
Hy was skaars klaar met sy gebed toe die deur oopgaan en twee mans in burgerlike drag wat sleg lyk, 
inkom en sê: “Gevangene Bonhoeffer, maak gereed om saam met ons te kom.” Hierdie woorde, 
“kom saam met ons” - vir alle gevangenes het dit net een ding beteken - die galg. Ons het vir hom 
totsiens gesê - hy het my eenkant toe getrek – “dit is die einde”, het hy gesê: “vir my die begin van 
die lewe” ... die volgende dag is hy op Flossenbürg gehang. 
 

6. Bespreek:  
Geloof bring iets in ons wat voorheen nie daar was nie. Daar is ‘n definitiewe “tans" en 'n 
definitiewe “dan" in ons lewens. Die sekerheid van ons toekoms relativeer die hede. Christene 
leef van 'n vaste, onwankelbare verwagting en reken daarom nie met die werklikheid soos dit 
oënskynlik is nie, maar met die werklikheid in Jesus Christus.  

 

Uitsending 
Ons sê: “Eind goed, alles goed”, maar die evangelie sê: “Begin goed, alles goed.” Gaan leef 
vanuit jou “tweede geestelike geboorte” in die Vader, Seun en Heilige Gees. Gaan wees ’n 
lewende getuie daarvan. 
 

Info blad 
 

Alle aankondigings verskyn op die Kommunikamma. Ons vestig julle aandag net weer op die 
volgende belangrike sake:  
Dinsdag 13 April 
Voedselhulp aan PE-Noord  
Ons help weekliks ongeveer 30 gesinne met kospakkies en ander benodighede. Dankie vir elkeen se 
ondersteuning.  
Behalwe vir die skenkings van kos en klere ontvang, is reeds R184 414 gebruik om kos aan te koop.  
Die gemeente se beskikbare fondse vir hierdie projek is baie min. Kontant donasies kan in ons kerk 
se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik vir PE Noord. 
Skenkings kan hierdie week op Dinsdag by Willie en Gaynor Swanepoel (Abeliasingel 23) afgelaai 
word. U kan meer inligting op ons webblad kry of vir Sonja Spies (084 516 4925) kontak.   
 

Die pad vorentoe. 
‘n Medeleraar is nodig vir Kraggakamma Gemeente.  Ons moet bid vir vir die proses. Kandidate is 
verminder na die volgende 6 aansoekers (in alfabetiese volgorde): Nicola Alberts, Thania Botha, 
Elsché Eygelaar, Tiaan Pretorius, Elandre Swartz en Du Toit Wessels. Referente word nou gekontak 
en ‘n zoom onderhoud sal met elke kandidaat gevoer word. Daarna sal ‘n paar kandidate waarskynlik 
vir persoonlike onderhoude genooi word.  
 

KLEUTERSKOOL BIBLIOTEEKPROJEK 
Ons ondersteun Ds Derick Meyburgh wat oa betrokke is by veertig kleuterskole in die distrikte van 
Cala en Elliot in die landelike Oos-Kaap. Hy wil graag ‘n leeshoekie by elke kleuterskool beskikbaar 
stel. As elkeen van die 40 kleurterskole tien boeke kan kry, benodig hul 400 boeke om mee te begin. 
Daar is nou ‘n NGO wat isiXhosa boekies beskikbaar stel vir R10.00 per boekie. As u ‘n bydrae tot die 
projek wil maak, betaal dit oor in die kerk se rekening en dui asb aan dat dit vir die Kleuterskool 
Biblioteekprojek is. 
  

 


