
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor lente in die 
natuur en in ons lewens. 
 

Kortpad Belangrike Datums  
05 September   Biduur en Tuis-nagmaal by Kraggakamma Uitspanning. 
06 September   Diens met Nagmaal en Tuis-nagmaal by Stella Londt. 
10 September   Louis Dubb Tehuis hou basaar vanaf 10:00. 
18 September Die Hollandse orrelis Martin Mans tree op saam met ons kerkkoor en die 
Morawiese koor. 
 
Saam op pad vir Christus   

Martin Mans en Jantine Kalkman se musiekprogramme beloof om van hoogstaande gehalte te wees. 
Kry antwoorde vir al jou vrae oor Clivia’s op ons Tuinbou-bladsy.  
Hierdie week se besprekingsvrae handel oor die ou en die nuwe lewe; ou en nuwe bates.  

Filippense 3 vers 1 tot 11.  Preekrooster  
Die koms van die lente het oor die jare heen vir mense geïnspireer om kreatief en filosofies te 

raak. Lentedrome. 
Lente word ook in die natuur aangekondig deur swaels en meitjies. 
Daar is ‘n hele pretpak  vol lente-aktiwiteite op ons Jeugwebwerf vir die jongspan. 
 

Padkos: God kan jou vergewe 

Psalm 103:12: “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons 

oortredinge van ons af.”  

Ek hoor onlangs van ’n vrou wat vir amper ’n uur lank gesukkel het om in die bank in te kom. Nie 
omdat die ry so lank was nie. Bloot omdat die hele sisteem gevries het die oomblik toe sy die 
eerste glasdeur agter haar toegemaak het. Die tegnikus het hard gewerk en na ’n uur was die 
vrou uit die glasboks bevry en kon sy in die bank instap. Die meeste banke het deesdae twee 
veiligheidsdeure. Om deur die tweede glasdeur tot binne die bank te vorder, is dit noodsaaklik dat 
jy die eerste deur agter jou toemaak. In ons lewens geld hierdie beginsel ook. Voordat God aan 
jou die regte lewensmaat kan stuur moet jy eers die verkeerde verhouding beëindig. Voordat Hy 
jou met deurbraak op deurbraak in jou werksplek kan seën, moet jy soms eers leer om “nee” te 
sê vir daardie transaksies waar jy iets van jou integriteit moet prysgee. En voordat jy die voluit 
van God se genade en vergifnis in jou lewe kan ervaar, moet jy jouself soms eers herinner aan 
God se vermoë om jou te vergewe en van jou sondes te vergeet. Wanneer jy jou sondes voor God 
bely en waarlik daaroor berou het en kies om daarvan weg te stap, vergewe Hy jou en Hy dink nie 
weer daaraan nie. Wanneer jy dan kies om jouself (en God) konstant daaraan te herinner, word jy 
soos die vrou wat in die glasboks voor die bank vasgesluit staan. Wil jy nie ook vandag die deur 
van die verlede agter jou toemaak, jouself vergewe en toelaat dat God die deur van ’n wonderlike 
toekoms voor jou oopmaak nie?  
Gebed Vader God, baie dankie dat U my volkome vir my sonde kan vergewe. Help my om die 
verlede agter te laat terwyl ek ’n blink toekoms saam met U tegemoet stap. Ek vra dit in die Naam 
van Jesus Christus. Amen. 
[Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za] 
 

kubergroete  tot volgende keer 
[04.09.11] 

 
 


