
 
 

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

ons broodjies en vissies . 
 

Kortpad Belangrike Datums  
13 Maart  Voorstelling van Kerkraadslede 
13 Maart   Fire Trails besoek ons gemeente 
 

Saam op pad vir Christus   

Visionering: Wat is die taak van die gemeente? Lees die Inligtingsbrief en beantwoord dan 

Week 3 se besprekingsvrae.   LET WEL: Afskrifte van die inligtingsbrief is in  LAS se 
rakkie in die voorportaal beskikbaar. 
Vroue gee elke dag onbaatsugtige en onvoorwaardelik hulle energie, tyd en harte aan ander. 

Soms raak hulle egter sommer net ‘moeg gegee’.  Ver bo korale 
Om vir jou kind te bid, is so belangrik as om vir hom sy daaglikse brood te gee.  

Gebede van 'n Ma 

Verlede week het ons 9 jong lidmate by ons gemeente verwelkom. Soos skape tussen wolwe in 

Nuut op die Media-rak daar is iets nuuts vir almal om te lees of te kyk. 
Kobus en Erna Prinsloo en ‘n hele paar Argus-fietsryers,  wat ongelukkig nie die kermis kan 
bywoon nie,  het sterkte en sukses laat weet. 
 
Padkos  Johannes 16 vers 1 tot 4: Jesus – die kerk se grootste krisis [1] 
Johannes 16 vers 2: Daar kom self ‘n tyd dat elkeen wat een vanjulle doodmaak, sal 

dink dat hy ‘n diens aan God bewys. 

Dat Jesus die kerk se grootste krisis is, is ‘n vreemde gedagte, maar dis ongelukkig waar. Die 
Liggaam van Jesus het sy ontstaan uit Jesus, voer ‘n bestaan deur Jesus en is daar vir Jesus 
[Hand 17:28], maar ondervinding en geskiedenis het ons geleer dat mense godsdiens kan kaap. 
Wanneer ons van die Liggaam van Jesus praat, praat ons van ‘n lewenskragtige, heerlike 
organisme wat van God se waarheid en krag straal, maar die woord “kerk” het sinoniem geword 
met menslike wette, tradisies en geestelike dood. Dis nie ‘n nuwe ding nie. 
In Openbaring 2 waarsku Johannes ‘n gemeente dat hulle hul eerste liefde – Jesus self – verlaat 
het en as hulle hul nie bekeer nie, Jesus Sy teenwoordigheid aan hulle gaan onttrek. Ons weet 
nie of daardie gemeente hulle aan Jesus se waarskuwinge gesteur het nie, maar daar is talle 
gemeentes wêreldwyd wat hulle vir jare al nie meer aan Jesus steur nie. Hulle lees die Bybel, 
praat godsdienstige woorde en het soms ingewikkelde tradisies van oënskynlike eerbied aan 
God, maar hulle is lank nie meer die plek waar mense Jesus gaan ontmoet nie. Die kerk van 
Jesus se dag het Hom gekruisig. Jesus se dissipels is aktief vervolg – terwyl diegene wat dit 
gedoen het, gedink hulle doen God ‘n guns [Joh 16:2]. Hulle dink hulle veg vir God sonder om 
agter te kom dat hulle eintlik teen Hom veg [Rom 10:2]. 
Dit beteken nie daar is nie ‘n lewenskragtige Liggaam nie. Jesus is lewend en kragtig deur al die 
eeue heen! Die groot vraag is: Waar is jy – teenstander of dissipel? 
Vra die Here Jesus om jou te wys waar jy teen Hom werk, terwyl jy dink jy doen Hom 

‘n guns. 
[Uit: Voluit Mens Wees deur Ds Riekert Botha. Ingestuur deur Willie van der Merwe] 

 

kubergroete tot volgende keer.       

 


