
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor predikers en 
preke. 
Kortpad  Belangrike Datums    
15 Mei    ViA se tee vir alle dames 
19 Mei    Sunridge Laerskool se Alice in Wonderland begin 
22 Mei    JAM BASH 
27 Mei    ViA se Sing-a long-aand 
 

Saam op pad vir Christus   

Visionering:  Wat is die taak van ‘n gemeente?  Wat is die Here tans besig om te doen 

in Kraggakamma? Terugvoer oor Week 3 en 4 se besprekingsvrae is ook in die voorportaal 

beskikbaar. 
Ons is in die proses om ‘n leraar te beroep en besig om ‘n profiel op te stel. Soek ons ‘n ‘ware 

dominee soos van ouds’, ‘n probleemoplosser of ‘n ekspert kommunikator? Leiers as reisgenote.  
Mag enige gelowige preek?  Kan mense deur die Skrif mislei word? Is elke preek ‘veilig’ om na te 

luister? Hoe ‘veilig’ is preke? 

Verhale kom in ‘n preek noodwendig langs die Woord te staan. Dit kan die Woord belig, 
ondersteun, aanvul, verryk maar ook oorskadu, verdring, verdraai, ens. Lees Dr Richter se 

gedagtes oor die  gebruik van verhale en staaltjies in preke. 
Eredienste: DVD’s kan bestel word by die Mediasentrum en/of die boodskappe kan op ons 

webwerf gelees word. 

Om Christus op sy voorwaardes na te volg, vra 'n leeftyd van liefdevolle gehoorsaamheid. Geen 
kortpaaie. 
Bobby van Jaarsveld doen ‘n beroep op Christene om te vas vir SA  op 17 en 18 Mei.  

 
Padkos: Die kerkdiens -'n  afspraak met my siel 
Ps 84 vers 6: Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel 

toe gaan. 

Luk 2 vers 46 tot 49:  Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry .. Hy antwoord [Sy ouers]: 
“Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees 
nie?” 
So hier op 'n Donderdagmore wil ek graag 'n stuiwer in die kollektebordjie gooi en vra: dien 
kerktoegaan nog regtig 'n doel? Vir die moderne mens wat 'n afgod van tyd gemaak het moet 
Sondag se preek iets om die lyf hê en sy doel dien, anders kry hulle nie iets daaruit nie. En 
bewaar die arme prediker se siel as hy oor sy tyd gaan dan kon hulle net sowel by die huis gebly 
het en hulle voorbereiding vir 'n besige week vorentoe gedoen het. Sommige mense glo weer 
hulle kan net so goed tuis aanbid en het nie kerk nodig om te glo nie.(Ek wonder net hoekom 
Christus dan self gereeld sinagoge toe gegaan het.) Ander voel weer dit word van 'n  goeie 
landsburger verwag om kerk toe te gaan want dit help om fatsoenlikheid en die status quo in die 
samelewing te bewaar. Party van ons glo weer die kerk is net vir skynheiliges en sondaars. As jy 
so oor kerk toe gaan dink, dan is jy eintlik ‘n gevaar en nie 'n aanwins vir die kerk nie. Die kerk 
het mense nodig wat deur die vlam van die Gees of die liefde van Christus gedryf word. As 'n 



mens kerk toe gaan weens druk uit die samelewing of uit gewoonte of omdat deel van kultuur 
is, mag jy dalk die kerk van die wal af stoot in plaas van bult op. 
Die mens wat hand aan hand hand met sy siel loop weet dat hy 'n behoefte het aan aanbidding, 
skuldbelydenis en die herhaling van God se beloftes aan ons. Hy besef dat rituele in die kerk die 
siel voed en jou in aanraking bring met die misterie, die onbegryplike. Dit maak God vir ons op 
'n simboliese manier teenwoordig. Terselfdertyd bevind jy jou ook in die geselskap van ander 
wat 'n  ontmoeting met God ervaar en krag skep vir die wêreld daarbuite. 
GEBED  Here, ons weet dat U huis nie meer altyd ons tuiste is nie.Tog is dit die plek 

waar U 'n spesiale afspraak met ons het. Help my om met nuwe oë na U kerk op aarde 

te kyk.  
[www.versndag.co.za Johann Symington] 
  
kubergroete  tot volgende keer 
[15.05.11] 

 
 


