
                               

 

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

 
Kortpad   Belangrike Datums  
29 Augustus    JAM BASH  Kom “Praise and Worship” saam met die ‘band’ Kerugma. 
31 Augustus     Sluitingsdatum vir bydraes, advertensies en kennisgewings vir ons 
kwartaallikse Kommunikamma 
 
Terwyl ons saam op pad vir Christus is, maak ons op verskillende maniere Hart-
afdrukke: 

Duoletta van der Merwe het as 9-jarige dogter ‘n dienares in Sy koninkryk geword. Die 
Diakonie 
Kraggakamma se Diakens en Dienswerkers is saam op pad vir Christus.  

Ons gemeente is baie betrokke by Huis Louisa Meyburgh wat deur die Sinode van die NG 
Kerk gestig is in 1976. 

Daar is een geheim wat nie geheim mag bly nie. Christene wat skinder   
Ons is bevoorreg om Bybelsondag te mag vier. Mini-biblioteek  
Ds Rudi Swanepoel besin oor kerkwees  – in die kerk of in die kroeg of in die kroeg-kerk? 
 
Padkos :  Wat is jou verskoning? 
Lukas 14 vers 16 tot 18: Toe sê Jesus vir hom: “Daar was ‘n man wat ‘n groot 
maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur 
hy sy slaaf om vir die genooides te sê: ‘Kom, die maaltyd staan klaar.’ Maar hulle 
begin almal, die een na die ander, verskoning maak. .’Ek het ‘n stuk grond gekoop 
en moet daarna kyk’..Ek het vyf paar osse gekoop..’ ‘Ek is pas getroud..’ 
Toe God aan Adam vra: "Het jy van die vrugte geëet wat Ek jou beveel het om nie te eet 
nie?" het hy geantwoord, '"...dit was die vrou wat U my gegee het..."' (Genesis 3:11-12 
NLV). Adam het iemand anders beskuldig, en ons doen dieselfde. Marybeth Whalen skryf: 
'Ek het myself wysgemaak dat ek nie kon draf nie. Ek het 'n lange lys redes gehad. As ek 
maar net goeie drafskoene gehad het.. As ek maar net kon draf sonder my kinders... As ek 
maar net 'n MP3-speler gehad het ... Al hierdie "redes" was maar net versluierde 
verskonings. Ek wou nie buite my gemaksone beweeg nie of elke spier in my liggaam 
inspan nie of die tyd daarvoor inruim nie. Ek het daarvan gehou om oor draf te práát, maar 
ek wou dit nie régtig doen nie. Jou verskonings is jou versperring waarom jy nie 'n slegte 
gewoonte kan aflê nie, hoekom jy iemand nie kan vergewe nie, of waarom jy met die 
sonde voortgaan. Kies een versperring en breek dit af. Breek een baksteen uit die muur. 
Kies nog bakstene totdat daar niks is tussen jou en daardie angswekkende ding wat jy 
wéét jy moet doen nie. Ek het geleer dat ons almal kan draf solank ons die Vader se hand 
vashou en verskonings ons nie weerhou nie.' Is jou omstandighede iemand anders se 
verantwoordelikheid of jou eie? Jy sal geen vordering maak nie totdat jy daardie vraag 
eerlik kan beantwoord. Wees eerlik, sê aan God: 'Ek is die probleem. Maak U my reg.' 
Sielskos: Rig. 7:1-9:33; Luk. 13:18-35; Ps. 119:65-72; Spr. 17:23-26 
[Uit: Jou Woord vir Vandag  Dagstukkies@radiokansel.co.za www.radiokansel.co.za  ingestuur deur Sarie Harmse] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


