
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za. Ons eie Kraggakamma Nagmaallied. 
 Kortpad  Belangrike Datums  
10 November   Dr C Moeller van Geopende Deure [plakkaat hier aangeheg]. 
14 November   Laaste datum vir Dordrecht-vleisbestellings. 
24 November   Laaste datum vir 600 ‘cup cakes’  vir JLM se Kinderbediening.  
26 November   Jesus is Lord Ministries se Kersmark in Westering. 
27 November   Eerste Adventsondag. 
28 November   MTR Smit se Kersete. 
02 Desember  ViA se Kersmark.  
 
Saam op pad vir Christus:   

Ons dank die Here vir die biddende wyse waarop gesprekke plaasvind by die Algemene 
Sinode 2011. 
Bestuurder kombi: indien jy kan help met die vervoer van bejaardes, kontak asseblief vir 
Estelle 041 484 3554 of 082 586 9449. 
As julle ‘n mede-gelowige gesin wil bystaan in nood, kontak die Kerkkantoor vir meer 
inligting. 
Ons benodig dringend verf vir ons Kersproduksie. Kontak die Kerkkantoor. 

Hoeveel gemufte broodjies moes die Heilge Gees al uit jou tas haal, omdat jy te besig was 
om dit te eet? 
 
Padkos: Hoe Jesus onthou wil word 
Johannes 6 vers 35:  Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na 
My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors 
kry nie. 
Baie mense het nog nooit van Jesus gehoor nie. Baie ander se liefde vir Hom het koud 
geword en vir hulle is Hy iets van die verlede. Vir miljoene is Hy egter 'n lewende God. Die 
feit dat Christen-gelowiges 'n Verlosser aanbid wat fisies uit die dood opgewek is, onderskei 
die Christelike godsdiens van alle ander godsdienste. Nie een van die ander groot gelowe 
maak 'n soortgelyke aanspraak nie. Daar is nie 'n spesifieke graf waar Christene eer aan 
ons Here kan gaan bewys en Hom so onthou nie. Daar is wel in 'n tuin in Jerusalem 'n leë 
graf uitgekap in 'n rots. In 1883 het majoor-generaal CG Gordon, in sy boek Reflections in 
Palestine dit as die graf van Jesus geïdentifiseer. Die graf is naby die plek wat as die 
Kopbeenplek bekend is, en baie Christene aanvaar dat dit die plek is waar die gekruisigde 
Christus begrawe is en vanwaar Hy op die derde dag uit die dood opgestaan het. Baie ander 
Christene glo weer dat die Kerk van die Heilige Graf in Jerusalem bo-op die plek waar Jesus 
se graf was, gebou is. Gelukkig is dit nie nodig om Jerusalem te besoek om eer aan die 
opgestane Christus te bewys nie. Christene kan dit op enige plek en enige tyd doen. Jesus 
het egter gevra dat ons Hom op 'n spesifieke manier moet onthou en die Bybel vertel ons 
hoe. Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met 
julle te eet voordat Ek ly." [Lukas 22 vers 15]. Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed 
uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee 
word. Gebruik dit tot my gedagtenis.” [Lukas 22 vers 19]. 
Dit is hoe ons Here onthou wil word. 
Gebed  Here Jesus, gee dat ons U altyd sal eer en nooit sal vergeet nie dat U uit liefde vir 
ons aan die kruis gesterf het. Ons bid dit tot eer van u Naam Amen 
[Neville Turley www.versndag.co.za]  

 
kubergroete  tot volgende keer 
[06.11.11] 

                     

 


