
  
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za. Kom kuberklets en kuberkoukus oor hierdie 
tyd van die jaar : 
 

*Voorbidding vir padveiligheid en  Feesbedrywighede. 
 
 Kortpad  Belangrike Datums  
24 November   Laaste datum vir 600 ‘cup cakes’  vir JLM se Kinderbediening.  
26 November   Jesus is Lord Ministries se Kersmark in Westering. 
26 November   Jesus is Lord Ministries se Jeugkonsert begin om 14:30. 
27 November   Eerste Adventsondag. 

27 November   HMC gebedsaksie 

28 November   MTR Smit se Kersete. 

02 Desember  ViA se Kersmark.  
 
Saam op pad vir Christus:   

Tydens HMC se spesiale landswye gebedsuitreik sal daar vir padveiligheid vir vakansiegangers, 
verkeersbeamptes, die polisie en paramedici  gebid word. 

Mot-sindroom God is besig om jou vlerke sterk te maak, omdat Hy ‘n ongelooflike vlugplan vir 

jou lewe in gedagte het.  

Volgens Getuienisaksie se nuusflits benodig GFA die dienste van ‘n kantoordame. 

Jesus is Lord Ministries se grootste borg het onttrek. Lees hul dringende versoek asseblief 
biddend. 

Jesus is Lord Ministries se Jeugkonsert  sluit in: gospel en tradisionele danse, kwaito, 
sanggroepies en ‘n tienerdrama, geskryf en afgerig deur ‘n tienerseun. Kom beleef die atmosfeer 
van hierdie kinder-/jeugbediening. 

Dit is jou kans om vanjaar die oulikste kersgeskenke betyds aan te koop:  ViA se Kersmark  
Kattebak-verkoping. 
 
Padkos: Wat is die gawes van die Heilige Gees? 

1 Korintiërs 12 vers 4: Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is 

dieselfde Gees wat dit gee. 

As daar verwarring oor die Heilige Gees heers, dan heers daar ook verwarring oor die gawes van 
die Heilige Gees. Mens is gaande oor die gawes, want dit is tasbaar en waarneembaar. 
Daarbenewens laat dit ‘n mens ook goed vertoon – as jy nou eerlik vleeslik daaroor is. ‘n 
Predkant het eendag gesê as ‘n mens vol sale wil lok, moet jy net iemand gesond bid, dan 
stroom die mense soontoe. Dis waar! Mens val oor hulle voete om vreemde goed te sien. Dit 
was so in Jesus se tyd. Groot getalle het agter Hom gegaan oor die wondertekens wat Hy 
gedoen het. Hulle het selfs van ander lande gekom om dit waar te neem (Joh 12 : 18 – 20). 
Genadegawes laat ‘n mens geestelik vertoon, kyk maar vir Simon die Towenaar (Hand 8:vers 13 
– 19). Daar is dikwels soos Simon, “jagters na gawes”. Hulle standaard vir geestelikheid in ‘n 



gemeente is allerhande eienaardige verskynsels. As dit nie gebeur nie, skryf hulle die gemeente 
af en gaan soek ‘n “regte kerk”.  
Die gawes van die Heilige Gees is niks anders as die bediening van Jesus nie. Lees meer 
daarvan in die SKriflesing vir vandag, sowel as Romeine 12:4 – 8 en Efesiërs 4:11 – 16. Jesus is 
steeds lewend en kragtig in Sy liggaam en besig om Sy dissipels te bedien en te leer sodat hulle 
“soos ‘n volgroeide mens [sal] wees, so volmaak en volwasse soos Christus” (Efesiërs 4:13). 
Wanneer gawes die fokus van Jesus weghaal, het dit die doel verloor. Dis een van die groot 
redes hoekom die mense aanstoot aan Jesus geneem het in Johnanes 6. Hulle maak ‘n ophef 
van die gawes, terwyl Hy vir hulle probeer sê dit gaan eintlik oor Hom.  
Pleister: Gemeentes wat hulle identiteit in die gawes stel, sal in alle waarskynlikheid die karakter 
van Jesus in hulle optredes skend. 
[Ds Riekert Botha: Voluit mens wees. Ingestuur deur Willie van der Merwe.] 
 

kubergroete  tot volgende keer 
[20.11.11] 

 
 
                       
                    
 
 
 
 
                 
 
 
                       
                    
                
              
 
          
      
 

 


