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ChristusChristusChristusChristus    

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za.  

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor allerlei projekte om die Nuus uit te brei.  
 

Kortpad  Belangrike Datums    

27 - 29 April    Mighty Men Konferensie          

02 Maart        Wêreldbiddag vir Vroue: vanaf 18h30 tot 19h00 

 

Saam op pad vir Christus:   

11 Bybels vir 2011-projek Al die 10c-bydraes het dit moontlik gemaak om 12 pragtige kinderbybels 

aan te koop. Baie Dankie! 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika benodig R380 000 vir hul  Bybels vir China se Miljoene 

– projek [Kode 1511] wat ten doel het om veral diegene op die platteland te help om ‘n 

bekostigbare Bybel te kan koop. 

Die Kerkgroei en Bybelnood in Madagaskar  Daar is ’n groot behoefte aan Bybels weens die 

besondere kerkgroei die afgelope paar jaar, eerstens vir die studente-leraars en dan vir 

huise/lidmate. ”Projek 5000” is geloods om dié getal Bybels te help voorsien om die ergste nood 

aan te spreek. Enigeen wat wil meedoen aan dié geleentheid om die Koninkryk daadwerklik uit 

te bou, moet asb. reageer voor 30 Maart 2012!  Lees meer. Rig verdere navrae aan ds. Martin 

Goosen in Piketberg by 022 913 1206. [Grens.Pos 17 Februarie 2012]. 

Die woord ‘Skrifgesag’ is nie ‘n woord wat uit die Bybel kom nie. Ds Veneto verduidelik in 

Skrifgesag: 'n verantwoordbare geloofsperspektief. 

Vroue het nodig om saam te bid . Die tema hierdie jaar is: “Leef regverdig – Doen wat reg is” 

en is deur die vroue van Maleisië  geskryf. Die Afrikaanse bestelvorm vir verskillende 

programme, aandenkings en items is nou beskikbaar. 

Padkos: Geen bymotiewe 

1 Tessalonisense 2:4 en 5  Nee, God het ons gekeur en die evangelie aan ons 
toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer 
wen nie, maar doen wat God verwag, Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal 
het ons ons nooit opgehou nie, soos julle trouens weet. Hebsug was nooit ons 
verborge motief nie; daarvan is God ons getuie. 
 
Honesty, is such a lonely word, everyone is so untrue.. klink die woorde van die liedjie in my 
kop. Dis aan die orde van die dag: Geheime agendas, noem mense dit. Verskuilde motiewe, 
doodgewoon oneerlikheid, noem ander dit. Gewoonlik om persoonlike voordeel daaruit te trek, 
ten koste van ander. Natuurlik is party mense net meer kwesbaar en vatbaar vir beïnvloeding. 
Maar eintlik het sommige die kuns vervolmaak om ander te kan manipuleer, te kul, 'n rat voor 
die oë te draai...  Om iemand se guns te wen, sal mens (aanvanklik) agteroor buig om aan hulle 
wense te voldoen en hulle steun en lojaliteit te werf. 'n Gewaarborgde wenresep hiervoor is die 
gebruik van vleitaal: om te sê wat mense graag (oor hulleself) wil hoor. Solank mense se ego 
gestreel word, is hulle vatbaar vir enigiets. Selfs om die prooi te word van geldgierige, 



hebsugtige mense. Dit gebeur op byna elke lewensterrein - selfs dié van die kerk! Dié plek waar 
mens dit die minste sou verwag. 
En dis juis 'n rooi lig wat flikker om ons as gelowiges te waarsku: moenie ter wille van enigiets 
die evangelie afwater nie. Dan is jy nie eerlik teenoor jouself nie, en ook nie getrou aan die 
boodskap van die Woord nie. Jy kan sommige mense vir 'n tyd lank fop, maar jy kan nie alle 
mense vir altyd kul nie. Jou 'ja' moet ook vandag 'ja' wees en jou 'nee' 'nee'. Anders sien mense 
dwarsdeur jou skemas en ly die evangelie skade. 
 
Gebed  
 Here, ek weet nie aldag wie ek kan vertrou nie. Help my om vandag só te lewe dat ek bo 
verdenking staan en dat ander u Woord uit my mond sal hoor. [Dirk Taljaard 
www.versndag.co.za] 
             

kubergroete  tot volgende keer 
[9.02.2012] 

 
 

 

 

                 

 

 

                       

                    

                

              

 

          

      

 

 


