
 

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

Kortpad
Hoe maak ons effektiewe kinders in ’n defektiewe wêreld groot? Kom ontdek Bybelse 
beginsels en praktiese raad in ons ouerskapkursus     wat deur Danie Matthee gefasiliteer 
word.
Saam op pad vir Christus  
Wat is die definisie van ‘n geloofsgemeenskap? 
‘Medicines may give people a means to live but faith gives people a reason to live.” 
[Fr R Igo osb] 
Geloofsgemeenskappe is soos vuurtorings: bakens van hoop vir mense wat in nood 
verkeer. Die uitdaging is om  prakties met Sy liefde uit te reik, soos ook byvoorbeeld 
deur 'n FIFA vrywilliger te wees. ‘n Gemeenskap se tradisies speel prakties gesproke 
‘n rol, soos byvoorbeeld: die Christelike kerk en die mediese bediening van die besnydenis 
of die relevansie van Calvyn vir vandag.

Padkos:  So wys dit  
Lukas 3 vers 8 en 11:  Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Wie 
twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie 
kos het, moet dieselfde doen.
Johannes die Doper se woorde in Lukas 3 aan die mense wat hom kom vra wat hulle 
moet doen om in die regte verhouding met God te leef, gryp my aan die hart. Nee, 
Johannes het toe nie vir hulle 'n vinnige ontsnappingsroete hemel toe aangebied nie. 
Hy het geloof nie as 'n geestelike lughawe gesien waar jy moet wag op die volgende 
vlug hemelwaarts nie. Inteendeel. Johannes die Doper het die hemel aarde toe 
gebring deur vir hulle te sê diegene wat twee stelle klere het, een stel klere moet 
deel met ander mense wat minder as hulle het.
Nee, Johannes leer nie mense wat swaarkry om maar net te wag op hulp van elders 
nie. Dis nie net die rykes wat moet weggee nie. Selfs die armstes het ook iets om 
met ander te deel. Dis 'n fenomenale Bybelse beginsel wat die meeste van ons 
miskyk. Vra maar vir die arm weduwee daar in Lukas 21 wat haar laaste sente vir 
God gegee het. Op daardie einste oomblik het sy die nuutste geestelike miljoenêr 
geword. Leer vandag by Johannes die Doper dat jou geloof wys in dit wat jy weggee, 
selfs al is jy arm.    
[Deur Stephan Joubert  Kernkrag inskrywings@ekerk.co.za ]          
Lees ook ‘n Brief van Kleinskool.
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Kubergroete tot volgende keer.


