
 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor  

Om sade te plant wanneer jy iets nodig het.. 
 
Kortpad Belangrike Datums  
20  Maart  Slegs een oggenddiens. Geen kategese en aandbyeenkoms nie. 
25 Maart   Senior Burgers: Dansmusiek, danse en ligte ete.  
 

Saam op pad vir Christus   

Visionering:  Lees die Inligtingsbrief en beantwoord dan Week 4 se besprekingsvraag:  
Wat is die Here tans besig om in die gemeente te doen?  
LET WEL: Afskrifte van die inligtingsbrief is in  LAS se rakkie in die voorportaal 
beskikbaar. 

Ons dank ons Hemelse Vader vir ‘n gesëende  Kermis 2011. 

Oorweeg biddend wat die beste manier is waarop jy vir Matty Kleynhans kan ondersteun. 

Die  Magrietjie-projek  benodig dringend naaimasjiene en verf.  

Raak kreatief en stuur asseblief  voorstelle en foto’s om ons Tuisblad meer aantreklik en 

relevant te maak! 

Raak rustig en beantwoord dan die vraag: Hoe dankbaar is jy? 

 
 
Padkos Efesiers 3:1-13  JESUS - DIE KERK SE GROOTSTE KRISIS [2] 
 
Vers 10: Maar nou het God die ryke verskeidenheid van Sy wysheid deur die kerk bekend laat 

word aan elke mag en gesag in die hemelruim… 

Die doel van die kerk is nie om op 'n georganiseerde wyse mense se kultuur te preserveer nie, 
of om 'n politieke rolspeler in die samelewing te wees nie. Die kerk is nie 'n definisie van ons 
menswees nie. In vandag se Bybelteks lees ons die kerk - aldus God se mening - bestaan as 
kanaal waardeur God Sy eindelose heerlikheid  aan die owerhede en magte in die hemel bekend 
laat word. Die Liggaam van Jesus is die heerlikheid van God op aarde, want Jesus is daar 
teenwoordig. As Jesus nie in die gemeente teenwoordig is nie, sal niemand God se heerlikheid of 
openbaring van wysheid ervaar nie. Tevergeefs probeer die kerk sy lidmate behou deur 
"interessante" programme daar te stel. Die omskakeling van die orrel na die kitaar as 
musiekinstrumente in die erediens gaan dit ook nie doen nie. 
Die enigste manier om God se doel vir die gemeente te verwesenlik, is om voor Jesus te buig en 
Hom gehoorsaam in alles te wees. Dis hier waar die krisispunt is. Jesus maak Sy wil bekend en 
Sy wil sny deur ons geite. Jesus sê aan ons om met die mense aan die ander kant van die pad 
te meng en hulle lief te hê. Ons verseg! Jesus ywer vir die verwydering  van kerkleierskap wat 
nie hulle knieë voor Hom buig nie. Ons is onwillig omdat 
so-en-so baie geld vir die kerk gee. Jesus sê  aan die gemeente om nie op sy geld te sit nie, 
maar aan God gehoorsaam te wees. Ons weier, want om te versamel is immers die weg na 
rykdom. Jesus is die kerk se grootste krisis en dikwels raak die kerk goedsmoeds van Hom 
ontslae.  
Buig jou knieë voor Jesus en vra Hom wat Hy wil hê  jy moet doen, al druis dit teen jou waardes 
in. 
[Uit: Voluit Mens Wees deur Ds Riekert Botha. Ingestuur deur Willie van der Merwe] 
 

kubergroete tot volgende keer.       


