
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor  hoekom ons in 
God glo.  
 Kortpad  Belangrike Datums  
06 November  Dank-Sondag waartydens ons ons koeverte aan die Here gee. 
14 November   Laaste datum vir Dordrecht-vleisbestellings 
27 November   Eerste Adventsondag. 

02 Desember  ViA se Kersmark.  
 
Saam op pad vir Christus:   

Ons dank die Here vir die biddende wyse waarop gesprekke plaasvind by die Algemene Sinode 
2011. 
Bestuurder kombi: indien jy kan help met die vervoer van bejaardes, kontak asseblief vir 
Estelle 041 484 3554 of 082 586 9449. 
As julle ‘n mede-gelowige gesin wil bystaan in nood, kontak die Kerkkantoor vir meer 
inligting. 
10% van jou lewe bestaan uit dinge wat met jou gebeur en  90% van jou lewe bestaan uit 

jou reaksies op die gebeure. Ontdek hierdie 90/10 Beginsel . 
Kom ons raak betrokke by 1min@9  
 
Padkos: Ware vergifnis 

Matteus 6:14-15 “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse 

Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader 

julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”  

Jesus leer sy dissipels hoe om te bid en gee aan hulle die gebed wat ons almal ken as die "Ons 
Vader"-gebed.  Jesus weet egter dat die deel "en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié 
vergewe wat teen ons oortree" (Matteus 6:12) vir baie, ook vir ons, 'n struikelblok kan wees. So 
in ons vers vir vandag, Matteus 6:14-15 verklaar Hy dit vir ons. Dit is eintlik baie eenvoudig. 
Ons is almal sondaars wat God se vergifnis nodig het. Ons Vader is bereid om ons al ons sondes 
te vergewe en om dit te vergeet. Jesus leer ons dat ons egter op ons beurt weer diegene wat 
teen ons oortree, moet vergewe. Hy vergewe ons ons sondes, maar ons moet ander mense ook 
vergewe. Indien ons ander oor dit wat hulle ons aangedoen het, haat en 'n wrok teen hulle 
koester, word ons verbitterde mense. Om te vergewe is nie maklik nie. Dit is in werklikheid een 
van die moeilikste Christelike deugde om te bemeester. Jy het ongetwyfeld al iemand hoor sê: 
"Ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie." Dit is egter nodig om nie voortdurend te broei 
op dit wat iemand jou aangedoen het nie, want solank jy aanhou om daaraan te dink, bly dit 
onmoontlik om daardie persoon waarlik te vergewe. Vra die Here om jou te help om êrens in jou 
brein 'n plekkie (jou eie "forgettery") te kan ontwikkel waar jy al jou gedagtes oor dit wat mense 
jou aangedoen het, kan gaan begrawe. Slegs as ons nie meer voortdurend aan hierdie dinge bly 
dink nie, sal ons die seëning van ware vergifnis kan beleef. 
Gebed Hemelse Vader skenk aan ons die genade om ander te kan vergewe soos U ons vergewe. 
In Jesus se Naam. Amen.  
[Neville Turley www.versndag.co.za] 

                  
kubergroete  tot volgende keer 
[30.10.11]  


