
 
                               

 

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  

Kom loer in by die Kerkkantoor  en kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Kraggakamma - Op Pad met 'n Visie. 
 

Kortpad   Belangrike Datums 
29 November   Daar word weer twee Kersspelsangdienste gehou. 
05 Desember   Musiekaand met ‘n verskil 

09 Desember   Somerkersfees van Obed Produksies vertel die Kersverhaal met 

sang, dans en toneel. 
 
Saam op pad vir Christus  

Kraggakamma-gemeente is op pad vir Christus deur saam fondse in te samel en fees 
te vier uit dankbaarheid teenoor Hom: 

Foto's  van Potjiekos- en ‘n Bolandse Aand getuig daarvan. 
Die VIA-afsluiting was ‘n oggendtee saam met vroue van Kleinskool, waar daar ook 

geleentheid was om klere te skenk. 
Ons bid saam met Marita Niemand vir die plasing van Bybels en die instelling van ‘n 

webwerfbediening in Frankryk. 
 
Padkos:    Vasbyt   

Eksodus 5: vers 22 tot 24  “Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê: 

‘Here, waarom werk U so sleg met hierdie volk? Waarom het U my nou eintlik 

gestuur? Tog het U niks gedoen om u volk te red nie!’ Toe sê die Here vir Moses: 

‘Nou sal jy sien wat ek met die farao gaan doen…’” 

Die Here stuur Moses na Egipte met die versekering: Ek sal by jou wees, en jou 
suksesvol maak. Dit gee Moses moed: Ek moet net doen wat Hy vra, dan sal dit 
werk. Moses se ondervinding in Egipte lei egter tot ontnugtering. Die farao speel met 
hom, en die Israeliete vertrou hom nie. 
As gestuurdes van die Here werk ons ook aan ons onderlinge verhoudinge, en ons 
werk na die beste van ons vermoëns in vergaderings, kommissies en rade. Ons 
stamp ons koppe herhaaldelik teen ‘n harde muur. Ons bereik niks, ten spyte 
daarvan dat ons ons roeping, ons gestuur-wees, ernstig opgeneem het. Ons raak 
gefrustreerd, en besluit genoeg is genoeg. Ons oorweeg dit om te loop, om ons 
rugsak op te tel en te loop. Daar is beter maniere om te gee, van my tyd en aandag 
en gawes. 
Dit is verstaanbaar en geregverdig om so te voel. Soos Moses. Maar Moses met sy 
irritasie loop nie. Hy konfronteer die Here daarmee. En die Here hoor hom, sonder 



verwyt of veroordeling. En hy kry in sy omgang en worsteling met die Here, nuwe 
inspirasie! Hy fokus opnuut. Eers dan werk sy missie. Paulus sê dit anders in 
Romeine 12:11: “Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die 
Here.” 
[Ingestuur deur Elizma Beets, Gebaseer op: NHK Bybeldagboek 2009, Ds JH Van Heerden] 
 

Kubergroete tot volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


