
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 
oor ons kleingroepbediening.
Kortpad
Die tema van die kreatiewe sinodale werkwinkel  van 11 – 13 September is: Die Taal 
van Musiek, Woordkuns en Visuele kuns in die kerk en erediens.
Kom  ervaar  die  Kleinskool  Vibe  en  die  Doxa  Deo  Band   tydens  ‘n  interkerklike 
jeugbyeenkoms op 11 September.
SASCOL 2010 Ronel van der Colff, ons gemeente se koördineerder, soek dringend 
iemand om haar te help.
Bydraes vir die kwartaallikse   Kommunikamma kan aan Charleine Olivier gestuur word 
tot en met 07 September.

Saam op pad vir Christus  
Sodra ‘n kerk mure kry, sterf hy. Solank die kerk besig is om gevorm te word en 
gelowiges besig is om goed te doen deur  die boodskap  na ander te neem, is alles 
goed.Kleingroepe kan baie help om ‘n mens werklik deel van die Kerk van Christus te 
laat  wees,  want  daar  kry  jy  ondersteuning  en  begrip  en  ‘n  mens  kan  in  liefde 
reggehelp. Willie en Corene Botha getuig oor die rol wat ‘n selgroep in hul lewens 
gespeel het. Daar is ook verskeie Bybelstudiegroepe in ons gemeente. 
 
Padkos   Wat sal jou antwoord wees? Ps 24 vers 3 - 4: 
Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in Sy heilige plek? 
Hy wat rein van hande en suiwer van hart is

God sal jou nie vra met watter tipe motor jy gery het nie. Hy sal vra  hoeveel mense, 
wat nie hule eie motors besit nie, jy opgelaai het.
God sal jou nie vra hoeveel vierkante meter jou huis was nie. Hy sal jou vra hoeveel 
mense jy in jou huis verwelkom het.
God sal jou nie vra wat jou salaris was nie. Hy sal jou vra of jy enige iets van jou 
karakter moes prysgee om dit te bekom.
God sal jou nie vra wat jou werkstitel was nie. Hy sal jou vra of jy jou werk na die 
beste van jou vermoë gedoen het.
God sal  jou nie vra  hoeveel  modieuse klere jy in jou gehad het nie. Hy sal  vra 
hoeveel mense, wat nie klere gehad het nie, jy help aantrek het.
God sal jou nie vra hoeveel vriende jy gehad het nie. Hy sal jou vra vir hoeveel 
mense jy ‘n vriend was.
God sal jou nie vra in watter woonbuurt jy gewoon het nie. Hy sal jou vra hoe jy 
teenoor jou bure opgetree het.
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God sal jou nie vra hoekom dit jou so lank geneem het om tot bekering te kom nie. 
Hy sal jou in Sy liefdevolle arms neem en teen Sy bors vasdruk.

Gebed: Vader God, dankie dat U met my ‘n verhouding wil bou. Help my om vandag 
opnuut te besef dat U meer in die toestand van my hart, as enige ander besittings of 
prestasies van my belang stel. Wys my waar ek in my lewe aanpassings moet maak. 
En gee my die krag om dit  vandag te  doen.  Amen.  [  Uit  vers-‘n-dag  Benescke  Botha 
vers@mattelo.co.za]
 
Kubergroete tot volgende keer.
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