
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor  

die Wit Olien in ons kerktuin en 'n Nuwejaarsgebed.  
 

Kortpad   Belangrike Datums  
14 Februarie  Senior burgers: CMR vrugtefees 
11 Maart         Kraggakamma Kermis 
            
Saam op pad vir Christus   

Kom ons wees op ‘n praktiese manier saam op pad: dra by tot die Matty Kleynhans-fonds 

en vir die Tulpe-selgroep se Huis Louisa Meyburgh waaier-projek en versamel 
broodplaatjies vir ‘n rolstoel-projek. 
Goeie Nuus Taxi Bediening: dis ‘n unieke geleentheid om gedurende die Paasnaweek 
God se Koninkryk uit te brei na die vervoerbedryf.  

Bestel uitreikpakkette voor einde Februarie. Bestelvorm  
Dissipelskap is nie ‘n kursus nie; dis ‘n reis wat jy as individu met God begin en aanpak. Jy 

besluit jy wil graag nader aan God beweeg. Jesus het 3 jaar geneem om die dissipels te 
leer om Hom te volg. Indien jy ernstig is om ‘n pad met Jesus te loop en by Hom te leer, 
sal hierdie pad vir jou tot groot hoop lei -  ons hoop in Hom. Dit is NIE ‘n Bybelstudie nie. 
Jy gaan sit by Jesus se voete en luister uit die Woord en deur gebed wat Hy jou leer. 
Kontak Suzette Bosch 0823202838   0413736040  0413736041  0413600182 
suz@intekom.co.za 

Rijkevorsel het ABC dringend versoek om ‘n uitreikspan na hulle te stuur vanaf  
9 April tot 25 April 2011.  

Skakel gerus in by die diensterrein Eiendomme . Kontak die voorsitter Willie Esterhuizen. 

 
Padkos: Jou gebede tel vír God 
Jakobus 5:16  Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. 
In die Ou Testament lees ons dat Abraham suid getrek en by Gerar gekom het. Abraham 
het toe '...vir die mense [vertel] dat sy vrou Sara sy suster is. Koning Abimelek van Gerar 
laat haar toe haal en neem haar op in sy paleis.' (Genesis 20:2 NLV). Dink net hoe Sara 
moes gevoel het: alleen in die paleis, vreesbevange. Die ergste is dat haar man dit oor 
haar gebring het! Ons weet nie wat Sara vir die Here gesê het nie, maar dit het vir God 
getel, want Hy het, 'in 'n droom aan Abimelek [verskyn] en...vir hom [gesê]: "Jy speel met 
die dood, want daardie vrou wat jy geneem het, is getroud."...Stuur haar nou terug na 
haar man toe... Dan sal jy bly lewe...(Genesis 20:3-7 NLV). God se opdragte is altyd 
duidelik, daar is geen twyfel oor wat Hy sê nie. 'Die Here stuur die koning soos Hy wil.' 
(Spreuke 21:1 NLV). Selfs gesagsfigure wat nie eens van jou bestaan weet nie, moet God 
gehoorsaam, want '...God het immers geen witbroodjies nie.' (Romeine 2:11 NLV). Wat 
staan jou dus te doen wanneer jy in 'n situasie vasgevang is en jy kan dit nie verander nie? 
Of wanneer iemand wat jy liefhet, jou in die steek laat? Bid! Moenie aan bitterheid of vrees 
toegee nie. Bid tot God. Hy sal aan jou gehoor gee, soos Hy aan Sara gehoor gegee het. 
Hoe kan jy seker wees? Want Sy Woord sê: 'Die gebed van iemand wie se saak met God 
reg is, het 'n kragtige werking.' Omstandighede lyk miskien sleg, nes vir Sara, maar jou 
gebede tel vir God. 
[www.radiokansel.co.za Jou Woord vir Vandag deur Bob en Debby Gass, ingestuur deur Sarie Harmse]   
Sielskos: Jes. 53:1-12; Handelinge 8:26-40  
 
kubergroete tot volgende keer.       


