
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 
oor ons familie in verre lande. 

Kortpad
LET WEL:
Junior kategese Sondag 23 Augustus: Die Informele diens dien as grootgroep vir 
kategese. Daar is dus geen junior kategese na die diens nie.

Saam op pad vir Christus  “Die lewe maak met net sin as jy is waar Christus  
wil hê jy moet wees” [B Smedes].  Waar moet JY wees?:

‘n  Gemeenskapspan sal  saamgestel  word  om  verskeie  aspekte  van  ons 
gemeenskap te ondersoek en te analiseer. 

‘n  Ouerskap-kursus wat deur Danie Matthee gefasiliteer word, begin Sondag 23 
Augustus.

SASCOL  2010:  ‘n  persoon  met  ‘n  sport-agtergrond word  dringend  benodig  as 
koördineerder vir ons gemeente.

Kom skakel in by ‘n Omgee-Bybelstudiegroep vir enkel-vrouens.

Verskeie  feesgeleenthede  vind  plaas  om die  150ste  verjaarsdag  van  die  Xhosa 
Bybel te vier.

Eerwaarde Ayub kom vertel hoe dit met ons familie in verre lande gaan.

Sosiale  funksies,  wat  ook  ten  doel  het  om  fondse  in  te  samel,  sluit  in:  ‘n 
Gemeente-ete, ‘n potjiekos-aand en ‘n Bolandse aand.

Meer hier

Padkos   Protokol    

Raak ons nie soms so besig met die kerk van die Here, dat ons heeltemal die Here 
van die kerk vergeet nie? 
In Matteus 20 is Jesus oppad vanaf Jerigo toe twee blinde mans Hom vra om Hom 
oor hulle te ontferm. Die reaksie in vers 31?: “Die mense het met hulle geraas en 
gesê hulle moet stilbly.” Ons weet nie hoekom die mense nie die blinde mans naby 
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Jesus wou toelaat nie, maar dit lyk of hulle Hom wou beskerm. Hy is immers op ‘n 
belangrike sending en Israel se toekoms rus op sy skouers! Vir Hom kan daar geen 
tyd wees vir vuil, onaangename, raserige armlastiges langs die pad nie. Die mense 
tree volgens hulle oordeel reg op, maar hoe verkeerd is hulle nie! Jesus leer hulle ‘n 
belangrike eienskap van Homself: Hy is nooit te besig vir doodgewone, onbelangrike 
mense of vir verkeerde protokol nie. Sy koms na die aarde is juis vir mense soos 
hierdie: blindes, ja, vir die geringstes.
God steur Hom nie aan voorskrifte of aan  godsdienstige protokol wanneer ons na 
Hom toe wil kom nie, maar Hy kyk na die opregtheid van ons hart 
(2  Kronieke  30:18  –  20).  Die  mens  kyk na  die  uiterlike,  maar  die  Here  na die 
innerlike (1 Samuel 16 :7). Watter les leer Jesus ons hier? Persoonlike vooroordeel, 
hoe opreg ookal, mag nooit so belangrik word dat dit honger, smagtende mense van 
Christus weghou nie.
Rodrigo Rano het gesê: “Dit is dieselfde son se hitte wat was laat smelt èn klei hard 
maak.” So is dit met die teenwoordigheid van Christus: Party se harte smelt van 
liefde en ander s’n verhard van eiewilligheid. [Ingestuur deur Elizma Beets]

Kubergroete tot volgende keer.


