
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (26-30 Oktober 2020) 
 
 

Personalia 
Probeer uitvind by watter gemeente en op watter datum julle gedoop is. Wat beteken jou 

doop vir jou? 

 

Gebed, Lof en Aanbidding 
Gee vir elkeen tyd om te sê hoe dit met hom/haar gaan. Waarvoor dank julle die Here?  

Bid vir mekaar. Bid vir ons land.  
 

Gespreksvrae:  
SKRIFLESING:  Rom 1:8-17  

TEMA:  Vier fees omdat jy dit wat die kosbaarste is, gratis ontvang. 

1.  Die Bybel alleen, genade alleen, Christus alleen, geloof alleen en aan God alleen die eer. 

Wat beteken hierdie 5 sola’s van die Hervorming vir jou? (sola beteken alleen) 
 

2.   Is jy trots op die evangelie van Jesus Christus? Waarom sê jy so?  
 

3. Wat beteken Rom 1:16 vir jou?  
 

4.  Loop ons nie die gevaar dat Christus alleen nie vir ons genoeg is nie? Ons wil goed soos 

gehoorsaamheid, dankoffer, diensbaarheid of erediensbywoning bysit om darem te 

voel dat ons ook ‘n bydrae lewer. Lees die volgende verse en gesels saam: 1 Kor 3:11, 

Joh 14:6 en Hand 4:12.  
 

5.  God het nie witbroodjies nie. Gedra ons nie onsself soms soos die oudste seun in die 

verhaal van die verlore seun nie? (Luk 15:11-32) Is ons regtig bly as verlore seuns (en 

dogters), wat dalk anders as ons lyk of dink ens. huis toe kom?  
 

6.  Hoe sal jy die begrip “geloof” vir ‘n ongelowige verduidelik?  
 

7.  Hoe kan ons mekaar se geloof versterk? 

  

Uitsending 
Soli Deo Gloria. Dit beteken: aan God alleen die eer. Ons ontvang van Hom verlossing, 

vergifnis en nuwe lewe as kosbaarste, gratis geskenk. Wat gaan julle doen om God nog meer 

daarvoor te dank en te eer?  



 

Gebed  
Pleit vir reën vir ons damme en plekke waar dit nog baie droog is. 

Bid vir die boere en verlossende reëns op die plase waar dit so erg gebrand het en waar dit 

droog is.  

 

Info blad 
 

Alle belangrike inligting verskyn op die Kommunikamma wat uitgestuur is op Wattsapp.  

Die Kommunikamma verskyn ook op die gemeente se webblad.  
 

Onthou asb:  

• Voedselhulp aan PE-Noord  

• Kraggakamma Eat-a-lot 

• Behoeftes by Huis 8 MTR Smit Kinderoord.  
Stoof  (die huidige stoof se plate werk, maar die oond is onherstelbaar) 
Wasmasjien 
Mikrogolfoond 
Mop 
Indien jy kan help of ‘n bydrae wil lewer, kontak asb. vir Debah van Eeden (082 933 2443) of 
die kerkkantoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


