
 
                               

 

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  

Kom besin saam met Dr Leon Steenkamp en ons senior lidmate oor lewenskwaliteit.  
 

Kortpad   Belangrike Datums 

07 Maart  'n Geleentheid om die Here voluit te loof en prys tydens  “Jam Bash”. 
12 en 13 Maart  Sameroepers soek samewerking vir ons  Kermis. 
 
Saam op pad vir Christus : soveel geleenthede  

 

België ABC Uitreik  Ons besoek en hulp beteken baie vir die gelowiges daar en dis 

ook ‘n goeie geleentheid om geestelik te groei.  

Kleinskool  benodig dringend iemand om te help met die sorteer van kos. Kontak Judy 

Meyer  082 334 2151. 

Die Begeleidingsgroep voel bevoorreg dat hulle die Here kan dien met hulle 

musiektalent. Hulle verwelkom graag nuwe lede.  
Jou belangstelling in fotografie, grafiese ontwerp en die skryfkuns kan baie 
waardevol wees vir die Webwerfbediening. 
 

Padkos: Kom Christus eerste in jou lewe? 

Filippense 3 vers 8: Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus, my 

Here te ken, oortref alles in waarde.  

Paulus was lid van die Sanhedrin, die voorste Farisiërs. Hy het homself ‘n egte 

Hebrëer genoem, uit die stam van Benjamin. Maar sê hy, sy agtergrond en 

familiegeskiedenis is waardeloos in vergelyking met sy verwantskap met Christus.  

Salomo, die wysste man wat ooit geleef het, het gesê: “Alles kom tot niks..” Niks in 
hierdie wêreld is die moeite om voor te leef buiten Christus Jesus nie.  

“Wat help dit ‘n mens tog om die hele wêreld as wins te kry en sy lewe te verloor?    
[Markus 8 vers 36.]  

 Jim Elliot, ‘n jongman wat op 29-jarige ouderdom ’n martelaarsdood in die Amasone 
gesterf het, was die voorsitter van die universiteit se studenteraad en ‘n 
stoeikampioen. Hy het egter vir sy ma gevra om al sy diplomas, grade en trofeë op 
die solder te bêre, omdat dit vir hom niks beteken het in vergeleke met die dinge 
van God nie. 



Wat plaas ons vandag eerste in ons lewe? Kan ons sê dat alles wat ons is en bereik 
het, waardeloos is in vergeleke met die vreugde om Christus te ken? Dit is al wat die 
Here van die ryk jongman gevra het. Maar hy kon nie sy geld los en God eerste plaas 
nie. Deur alles te probeer behou, het hy alles verloor. God wil nie die tweede 
belangrikste wees nie. 

Vra jouself vandag ‘n opregte en eerlike vraag: Kom Christus eerste  in jou lewe? As 
die antwoord “nee” is, moet jy jou skatte aan die voete van die Kruis gaan neerlê. 
Die sleutel tot ‘n doelgerigte en vervulde lewe is om Jesus Christus eerste te stel. 

[Uit: Daaglikse Geloof deur Angus Buchan, ingestuur deur Elizma Beets] 

kubergroete tot volgende keer.            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


