
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (30 Nov – 3 Des 2020) 
 
 

Personalia 
Watter geskenk wil jy graag vir kersfees hê?  
 

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.  
 

Gespreksvrae:  
SKRIFLESING: Matt 25:31-46 

TEMA:  Jesus se Kersfees wenslys. 
 

1. Wat tref jou wanneer julle die gedeelte lees? 
 

2. Gesels oor die volgende opmerkings en verhale: 

• My eie brood is ‘n materiële kwessie, die brood van my naaste is ‘n geestelike 

kwessie. Bekering tot Christus word sigbaar in bekering tot my naaste.   

• Hopelik laat hierdie gelykenis ons met nuwe oë en erns kyk na die eenvoudige dade 

van liefde aan ons medemens in nood. Wie weet, wie hierdie dade uit dankbaarheid 

doen, bevind  haar- of homself heel moontlik in koninklike geselskap. 
 

Die ryk man 

Een koue wintersdag staan ‘n arm dogtertjie op die straathoek en bedel vir kos of geld of 

wat sy ook al kan kry. Sy bibber van die koue. Die ryk man wat daar verbyloop, verroer nie ‘n 

vinger om haar te help nie. Hy haas hom na sy warm, deftige huis.  

Toe hy egter saam met sy familie om die tafel sit en die heerlike ete geniet, onthou hy van 

die bibberende bedelaartjie op die straathoek.  

Dadelik word hy kwaad vir God. Hoe durf God sulke toestande op aarde toelaat waardeur 

kinders honger ly? Die aand bid die ryk man: “Here, die gedagte aan daardie dogtertjie pla 

my so. As u ‘n God van liefde is, waarom doen U nie iets om haar te help nie?” 

Toe is dit asof hy God se stem duidelik hoor: “Maar Ek het reeds iets gedoen!  Ek het jou 

gemaak.” 
 

Martin se jas 

Martin van Tours was ’n Romeinse soldaat en Christen. Een koue wintersdag terwyl hy die 

stad binnegaan, het ’n boemelaar by hom gebedel vir aalmoese. Martin het nie geld gehad 



nie. Die boemelaar het gebewe en was blou van die koue. Martin het gegee wat hy het. Hy 

het sy verslete soldatejas uitgetrek en dit in die helfte deurgesny en een deel aan die 

boemelaar gegee. Daardie nag het Martin ’n droom gehad. In die droom het hy die hemel 

gesien met al die engele en Jesus tussen hulle. Jesus het ’n halwe soldatejas gedra wat 

verslete was. Een van die engele vra Hom toe: “Meester waarom dra U ’n ou verslete 

soldatejas?”  “Wie het dit aan U gegee?” En Jesus het sag geantwoord: “My dienskneg 

Martin het dit aan My gegee.” 
 

3. Hoe pas geloof en werke inmekaar? (Lees Gal 5:6) 
 

4. Jesus laat geen ruimte vir enige twyfel oor die uitleef van geloof in hierdie gelykenis nie. 

Gesels hieroor. 

Skape aan regterkant 
Kom    
julle wat deur my Vader geseën is!  
Die koninkryk is van die begin af vir julle 
voorberei 
Neem dit as erfenis in besit   
Dit verseker ek julle: Vir sover julle dit aan 
een van die geringste van hierdie broers 
van My gedoen het, het julle dit aan My 
gedoen.  
maar dié wat die wil van God gedoen het, 
ontvang die ewige lewe. 

Bokke aan linkerkant 
Gaan weg van My af 
julle vervloektes! 
Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel 
en sy engele voorberei is 
 
Dit verseker ek julle: Vir sover julle dit aan 
een van hierdie geringstes nie gedoen het 
nie, het julle dit aan My ook nie gedoen 
nie.  
En hierdie mense sal die ewige straf 
ontvang  

 

Uitsending 
Watter geskenke gaan julle gee of op watter manier gaan julle julself gee sodat Kersfees 

regtig, ook vir die geringstes wat jou pad kruis, ‘n Christusfees kan wees? 
 

Gebed  
Bid vir almal wat siek is en vir families waar mense oorlede is. Dra spesifiek ons 

gesondheidswerkers aan die Here op. Bid teen geslagsgeweld teen vroue en kinders. 

Dra die Here se boodskap van troos, hoop en lewe uit. En bly veilig! 
 

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. Vrydag 4 Desember eet ons Kerrie en Rys, Kerrie Vetkoek, 
Pannekoek en Melktert.   
Bestel op ons aanlynwinkel of by Niekie (082 561 8747) 

• Behoeftes by Huis 8 MTR Smit Kinderoord.  
Stoof  (die huidige stoof se plate werk, maar die oond is onherstelbaar) 
Wasmasjien 

Indien jy kan help of ‘n bydrae wil lewer, kontak asb. vir Debah van Eeden (082 933 2443) of die 
kerkkantoor. 
 


