
                               

 

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

Gestuurde Gemeentes. 
 
Kortpad   Belangrike Datums 

07 Mei         Daniël vir Manne word by Heideveld-gemeente aangebied. 
08 Mei         Pretstap van die Bybelgenootskap. 
09 Mei         Onthou Vrouebediening se Dankbaarheidskoeverte. 
12 Mei       Kerkraadsvergadering. 
13 Mei       Hemelvaartdiens 
14 Mei       Sing-a-Long en Kunsuitstalling.  
16 Junie    Christene se hulp word benodig by Sokker uitreike. 
 
Saam op pad vir Christus 

Hoe en hoekom vier ons godsdienstige feeste? Dr Leon Steenkamp verduidelik hoekom 

Paasfees Verlossingsfees  is. 
 

Kom woon nou gerus ook die Pinksterdienste vanaf 16 Mei tot 23 Mei by. Die tema is: 
mense is geskenke van God, daarom moet grense tussen mense oorgesteek word. 
 

Global Challenge Expeditions se Cross Border Konferensie skep 'n platform vir kerke om 
momentum te skep onder hulle jeug. Sprekers soos Floyd McClung en Louis Brittz gaan 
praat oor hoe om 'n verskil te maak in jou eie huis, skool, kerk of gemeenskap. Meer 
inligting word gegee tydens ‘n gesamentlike aanbiddingsaand by Hoërskool Framesby 
Dinsdagaand 11 Mei om 19h00 tot 20h30.  
 

Gestuurde Gemeentes Die proses van visionering konsentreer op die lees van die Woord om 
die wil van God te oordink. Wandel in die Woord verskil baie van ons tradisionele, rasionele 
manier van Bybel lees, waar ons sommer gou-gou verklarings gee, die Woord verwerk en 
dan wegpak in ons agterkoppe. Hierdie nuwe manier van Bybel-lees het ’n aantal 
gemeentes verhoed om te stagneer en gehelp om ingrypend te verander.  
 

Padkos : Jaag vrees weg    

Deut 31 vers 6: Dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie 

begewe of verlaat nie.  
Eli Wiese vertel hoedat hy een keer by 'n Joodse gemeenskap in die ou Kommunistiese 
Moskou besoek afgelê het. Tydens 'n godsdienstige fees het party van  hulle openlik in die 
strate gedans. Toe Wiesel vra hoekom hulle dit doen, antwoord 'n vrou: "Heel jaar lank leef 
ek in vrees. Maar een maal per jaar, op hierdie dag, weier ek om bang te wees. Dan is ek 
'n Jood en dan moet ek in die strate dans!" 
 
Ons moet ook leer dans. Ons leef in tye waar vrees 'n oorheersende emosie by baie van 
ons is. Hoe tragies. Het jy geweet ons word slegs met twee basiese vrese gebore, naamlik 



die vrees vir harde geluide en die vrees om te val. Maar nou sit die meeste volwassenes 
met baie vrese opgeskeep. Daarom dat ons van vooraf moet leer om fees te vier, nie net 
een keer per jaar nie, maar sommer elke dag. Ons identiteit is geanker in die Here wat 
oneindig groter is as ons grootste vrees. Jesus is ons Heer. Daarom dat ons kan dans en 
sing, al is daar trane in ons oë. Daarom dat  
ons kan bly wees en vrees se bluf kan roep. [Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert  www.kernkrag.co.za 
] 
 
Kubergroete tot volgende keer.       


