
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor integriteit 
(soos by die Asbosskerm). 
Definisie van integriteit: Om goed te wees as niemand jou dophou nie.(Anoniem) 
Plastiese mense kraak maklik (Anoniem)  
‘n Mens behaal ‘n groter oorwinning wanneer jy as gevolg van jou beginsels verloor, as wanneer 
jy as gevolg van jou leuens wen. 
(Arthur Calwell) 
Een definisie van ‘n Christen behoort te wees dat dit iemand is wat kan waag om sy of haar 
troetelpapegaai aan die dorp se grootste praatjiesmaker te verkoop. (Billy Graham) 
Reg is reg, al is almal daarteen; verkeerd is verkeerd, al is almal daarvoor. (William Penn) 
[Aanhalings uit: Die Groot Aanhalings Lux Verbi.BM Eerste druk 2004] 

 

Kortpad Belangrike Datums  
30 Oktober  Piekniek in ons kerktuin. Uitnodiging. 
 
Saam op pad vir Christus:  Nuusflits oor Belhar-belydenis 
Die NG Kerk se Algemene Sinode het vanmiddag [Donderdag 13 Oktober 2011] besluit om die 
kerkordelike proses te begin wat tot die insluiting van die Belhar-Belydenis in die 
belydenisgrondslag van die NG Kerk kan lei. Per besluit moet twee-derdes van kerkrade Belhar 
met 'n twee-derde stem goedkeur, waarna al die streeksinodes dit ook moet goedkeur. 
Die Algemene Sinode se besluit word as 'n dramatiese voorwaartse stap gesien. 
Na afloop van die besluit het ek 'n klankonderhoud met prof Thias Kghatla, voorsitter van die 
Verenigende Gereformeerde Kerk se Algemene Sinodale Kommissie gevoer.  Kghatla was diep 
geroer en het gesê: "I am stunned, I am schocked."  
Sowat 90% van die vergadering het ten gunste van die besluit gestem. 
Vriendelike groete, Danie Mouton [danie@ngkok.co.za] 
 
Padkos: Tree jy op met integriteit? 

Ek hoor onlangs die storie van ’n bakker op ’n klein dorpie wat in ’n stadium vermoed het dat die 
boer wat hom van botter voorsien, besig was om hom in te loop. Om vas te stel of sy 
vermoedens reg was, het hy vir ’n paar dae lank die botter wat die boer aan hom verkoop het se 
gewig noukeurig dopgehou. Sy vermoedens was bevestig. Hoogs ontstoke het die bakker na die 
landdros vertrek om ’n klag teen die boer te gaan lê. Die landdros het ’n verhoor gehou waarin 
die bakker sy klag teen die boer herhaal het. Hierna het die landdros vir die boer gevra of hy 
iets in verdediging van sy kant af wil sê. Die boer het geantwoord: “Edelagbare, ek is ’n arm 
man. My skaal waarmee ek my botterblokke meet, het ’n tyd gelede gebreek. Omdat ek dit nie 
dadelik kon vervang nie, het ek my botter volgens die eenvoudige beginsel van ewewig 
afgemeet. Omdat ek elke dag ’n 500-gram brood by die bakker koop, het ek dit gebruik as 
gewig om my 500-gram botterblokke af te weeg.” Die bakker het met ’n rooi gesig weggestap 
omdat hy besef het dat die fout by hom gelê het. 
Getuig jou lewe van integriteit in alles wat jy aanpak? Of trap jy soms in dieselfde strik as die 
bakker deur ander te oordeel of te veroordeel terwyl jyself ook nie perfek is nie? In Psalm 
112:1-2 herinner die Psalmdigter ons daaraan dat ons lewe van integriteit tot seëning van ons 
nageslag kan lei: “Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die 
gebooie van die Here. Sy nageslag is ’n sterk krag in die land, die geslag van die opregte word 
geseën…” Kom ons besluit vandag om ’n lewe van integriteit te lei en weg te bly van korrupte 
besigheidstransaksies, vleitaal van iemand buite ons huwelik of enige ander onregmatige 
kortpad om ’n bepaalde eindpunt te bereik. Onthou, God is in staat om ons te seën en te 
bevorder op die regte tyd mits ons kies om ’n lewe te lei waarop Hy kan trots wees. Sterkte. 
Gebed Vader God, baie dankie dat U nooit sluimer of slaap nie. Help my om besluite te neem 
waarop U kan trots wees. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen. 
[Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za] 

                  
kubergroete  tot volgende keer    


