
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus
saam oor  wêreldklas-Christene. 
 
Kortpad
Ferdi Gouws van ABC besoek ons gemeente in Februarie.
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
Ds Murray Louw lei die dienste gedurende ons sendingweek in Maart. 
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma

Saam op pad vir Christus
Die diensterreine is besig om hulle beplanning vir 2009 af te rond. ‘n Verskeidenheid 
aktiwiteite is reeds aan die gang: 
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma Dit wissel van die 
senior lidmate se vrugtefees, die jeug se koffiekroeg, selgroepe se kamp, tuis-
nagmaal tot die Jesus Passie-opvoering. Daar word nog steeds gesoek na musikante, 
blomme-rangskikkers, ‘n kategeet, bestuurders van mini-bus om senior lidmate te 
vervoer en verslaggewers vir ons webwerf. Waar wil [moet] jy vanjaar betrokke 
raak?  Skakel die kontakpersoon 
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=dienste 

Padkos: Word ‘n wêreldklas-Christen
“Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele   
  mensdom .” Markus 16:15

God nooi jou om deel te hê aan die grootste, wonderlikste, mees diverse en sinvolste 
saak in die geskiedenis – Sy Koninkryk. Niks is belangriker as dit nie. 
Hoe dink jy behoort ‘n wêreld-Christen te dink?* 
- Selfgesentreerde denke versus ander-gesentreerde denke.
- ‘Hier-en- nou-denke’ versus ewigheidsdenke.
-   Verskonings om nie jou missie uit te voer nie versus kreatiewe maniere om dit te doen

Gebed is die belangrikste instrument vir jou missie in die wêreld.

Die Groot Opdrag is jou opdrag. Die geheim van ‘n sinvolle lewe lê daarin om jou 
deel te doen.

http://www.ngkraggakamma.co.za/


Antwoord

1 Korinthiërs 14:20   Broers, moenie in jul denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in slegte
                               dinge, maar in julle denke volwasse. 

1 Korinthiërs 10:33   Ek soek nie my eie belang nie maar dié van baie ander, sodat hulle gered
                               kan word.

Kolossense 4:3         Bid tegelykertyd ook vir ons…dat God vir ons ‘n deur vir die Woord 
                               oopmaak sodat ons die geheimenis van God kan verkondig.

Efesiërs 6:19            Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die 
                               geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Johannes 17:20        Jesus het gebid: “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat 
                               deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.”

Matteus 9:37-38      Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die 
                              oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir Sy oes.

2 Korinthiërs 4:18    Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; 
                              want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Mattheus 6:20-21    Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel 
                              nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 

Jeremia 1:7-8          Jy moenie sê: “Ek is te jonk” nie. Jy moet gaan na wie Ek jou ook al 
                              stuur, en alles wat Ek jou bevel om te sê, moet jy  sê.

Markus 8:35            Wie sy lewe vir himself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My 
                              en die evangelie verloor, sal dit behou.

                              [Uit:  Daaglilkse inspirasie vir die doelgerigte lewe. Rick Warren]   


