
 

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

Nuus van Kleinskool: Dinah se verhaal 
 
Kortpad  Belangrike Datums   
06 Maart        Belydenis van geloof en Aandnagmaal met meditatiewe aard 

11 Maart        Kraggakamma Kermis 

12 Maart        Bybelgenootskap Straatmark 

 

Saam op pad vir Christus   

Visionering: Hoe lyk ‘n gemeente?  Lees die Inligtingsbrief en beantwoord dan Week Twee se 

besprekingsvrae. 

Adverteer ons Kermis deur Plakkate by stratediese punte op te sit. Skakel in by een van  die 

vele interessante  stalletjies .   
Begin elke dag in Maart met ‘n mooi gedagte. 
Paulus het besef dat verskeidenheid en andersheid vir die Here belangrik is.  

Een Gees, verskeidenheid van gawes  
Ons verwelkom 9 jongmense as lidmate van ons gemeente.  

 
Padkos: Toekoms 

2 Korintiërs 3 vers 3: Dit is tog duidelik dat julle ‘n brief van Christus is, deur ons 

diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip 

nie,  maar op die harte van mense. 

Elke heilige het 'n verlede en elke sondaar 'n toekoms, skryf iemand. Ja, ongetwyfeld het ons 

almal 'n paar skadukolle in ons verlede. Niemand van ons is sonder sonde nie. Hopelik is daardie 

donker kante van ons lewe deel van gister se ou nuus. Hopelik leef ons nie twee verskillende 

lewens tegelyk nie. Hopelik het ons nie twee stelle waardes, een vir die kerk en een vir ons werk 

nie. So 'n leefstyl is skynheilig. Dit is oneg. Dit skreeu ten hemele. 

Wanneer jy een mens tussen gelowiges is en iemand anders as jy elders is, dan flikker daar 

gevaarligte. Dit skok ander mense as hulle die dag agterkom jy is nie eg nie. Nog meer, dit gaan 

teen God se grein in. 'n Lewe van integriteit voor Hom gaan daaroor dat jy aan Christus se voete 

jou daaglikse leefroete vind. As jy heeldag op Sy hakke in daardie koers leef en loop, dan het jy 

niks om weg te steek nie. Dan is jou lewe oop en bloot vir almal om te lees. Dan is jy 'n lewende 

brief wat Christus dag vir dag verder skryf. Dan beleef jy 'n goeie hede en 'n gewaarborgde 

toekoms! [www.kernkrag.co.za Stephan Joubert] 
 
 

kubergroete tot volgende keer.       


