
 

 

Romeine 8 vers 6: Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op 

die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. 
 

Gebed 

O Here, onse God, ons verlang na U 

Ons sug, ons soek na U 

Soos stofdroë aarde verlang na die reën 

so dors ons ook na U 
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Kortpad        
11 Februarie   09h00  Belydenisaflegging in die kerkgebou  Kleuterkerk 

11 Februarie   Biddag vir Opvoeding en Onderwys   

11 Februarie   Die dankoffer by die deure gaan vir Sinodale Vrouebediening 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 11 Februarie 2018 
 

Saam op pad vir Christus 
 

Beskikbaar  op ons webwerf www.ngkraggakamma.co.za : 
Inligting oor ons gemeente se verskillende diensterreine en waar elkeen betrokke kan raak  

Belangrike kontaknommers en datums  Kalender 2018 
 

Preke: Die preke van die oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Die gemeente kyk tans na sekere verbeterings aan ons kerkgebou. Ons eredienstye is ter wille van meer 

effektiewe bediening verander. Die wêreld rondom ons verander. Tog is daar ook sekere goed wat in die 

gemeente en by ons as kerk nooit mag verander nie en waar geen aanpassings gemaak mag word nie.  

Christus is die ware wynstok 

Nie een van ons weet wat die nuwe jaar inhou nie, maar ons behoort aan die Here wat weet. Ons is nie in 

beheer nie, Hy is. Hierdie Here wil ons help. In liefde hou Hy vir my en jou vas. In geloof hou ek aan Hom 

vas.  Die Here is by ons in 2018 

Ballingskap is nie ons keuse vir lewe nie, maar dit is waar God met ons besig is. Wys dat jy glo dat waar 

jy nou is, die plek is waar die Here wil hê dat jy as Sy volgeling moet wees.  Jou lewe nóú is belangrik. 

Leef dit!  God wil dat ek blom waar ek geplant is 

Sake vir gebed 

11 Februarie is Biddag vir Opvoeding en Onderwys: Lidmate se voorbidding vir en deelname aan  die 

driejaarlikse beheerliggaamverkiesings vanaf 1 tot 31 Maart word dringend versoek.  Ongeveer 300 000 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/11%20Februarie%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=dienste
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2018/kraggakamma%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Joh%2015%20v%201-8%20Christus%20is%20die%20ware%20wingerdstok.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Jesaja%20%2040%20Die%20Here%20is%20by%20ons%20in%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Jer%2029%20God%20wil%20dat%20ek%20blom%20waar%20ek%20geplant%20is%20Preek.pdf


mense moet in 23 719 skole verkies word. Dit is 'n wonderlike geleentheid om diensbaar te wees en 'n 

verskil te maak. Vir die NG Kerk is die vennootskap tussen kerk, skool en ouers van onskatbare belang. 

[Grens.Pos – Nr 4 – 8 Februarie 2018] 

Lydenstyd  Gemeentes word vanjaar, veral in die lig van die droogte,  opgeroep tot ‘n tyd van 

verootmoediging en gebed wat  Woensdag 14 Februarie begin deur kerkklokke te lui en gebedsbyeen-

komste te reël. Ds Rethie van Niekerk het ‘n liturgie vir die  Dag van Verootmoediging en Gebed  opgestel. 

Baie van ons gemeentelede dra swaar aan hartseer, pyn, ensovoorts. Lees asseblief biddend  die  name 

van persone en instansies wat tans ons voorbidding baie nodig het.  

There4-Bedieninge : Gebedsversoek vir Yemen 

Ons gaan die volgende vier weke bid vir Yemen. Meer as 99% van die bevolking is Moslems. Families is dit 

eens dat dit beter is om ‘n familielid wat ‘n volgeling van Jesus geword het, dood te maak, as om met die 

skande saam te leef. Ten spyte hiervan kom   geheime gelowiges  saam om die Here te aanbid. Foto 

 

Maart Malligheid 

Almal word uitgenooi om deel te word van ons prettige gemeentekonsert.  Die Fonteinvriende en 2 

selgroepe is al besig met hul voorbereiding. Toeskouers en deelnemers bring hulle eie piekniekmandjies. 

Die komitee wag vir nog voorstelle. 

 

Padkos   Skepper van die hemel  

Psalm 33 vers 6: Deur die woord van die Here, is die hemele gemaak… 

Waar is die hemel? Is dit 'n plek of 'n geestelike ruimte?  In menslike terme kan ons die hemel beskryf as 

God se werkswinkel. Dit is die plek van waar Jesus gestuur is, en waarheen Hy teruggekeer het. Dit is ook 

die plek van waar God se reddingswerk geïnisieer word. Ongeag van hoe die hemel in die heilige Skrif 

uitgebeeld word, begryp ons dat dit 'n baie spesifieke plek is waar God alles- in- almal is en waar Sy wil 

volmaak geskied. Het ons 'n aandeel in die hemel gedurende ons tyd op aarde? Inderdaad! Die konkinkryk 

van die hemel is onder ons, soos Jesus so dikwels leer dat die koninkryk van die hemele naby is en dat 

ons ons sondes moet bely. ‘Naby’ beteken onder ons. Dit beteken ook ‘by ons’. Daarom word ons gemaan 

om te leef en te handel “soos in die hemel”, dit wil sê asof ons in die hemel woon. Hoe kry ons as 

aardbewonders dit reg om soos hemelgangers te leef? Deur ons dade van liefde, goedheid, genade, 

vergifnis en heiligheid skep ons 'n stukkie hemel op aarde. Dit is wat God van ons verlang. Deur só te leef, 

kry ons, en bring ons, inderdaad ‘n voorsmaak van die hemel by ons tuis. 

Gebed: Here, hoe moeilik is dit nie vir ons om die hemel op aarde raak te sien nie! Ons soek 

daar bo maar vergeet dat U teenwoordig is in die hemel sowel as op die aarde. Open ons oë vir 

vroeë tekens van die hemel onder ons. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-02-11] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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