
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Waar God se liefde is, is daar hoop. 

 

Kortpad        Belangrike Datums 

02 November   Gesamentlike nagmaal in kerkgebou. Spesiale dankoffer: Kraggakamma Jeug 

02 November   Internasionale dag van gebed vir die Vervolgde Kerk 

03 November   Biduur Kraggakamma Uitspanning 

03 November   Gebedsgeleentheid in gebedskamer 

04 November   Diens by Stella Londt 

05 November   Selleiers opleiding 

06 November   Communitas taakspan 

26 November   Buitengewone vergadering van die Sinode van die NGK in Oos-Kaapland 

28 November   Kleinskool se afsluitingspartytjie: maak baie kinderhartjies bly deur koekies te skenk. 

29 November   Huis Louisa Meyburgh: Kersgeskenk-stalletjies en kuier saam met Piet Smit    

 

Saam op pad vir Christus 

Uit: Grens.Pos 30 Oktober 2014 

Internasionale dag van gebed vir die Vervolgde Kerk 

Sondag 02 November is die internasionale dag van gebed vir die Vervolgde Kerk.  Volgens Gospel for Asia  is 

die tien lande waar Christene die meeste vervolg word: Noord-Korea, Somalië, Sirië, Irak, Afganistan, Saoedi-

Arabië, Maldive-eilande, Pakistan, Iran en Jemen. 

Vakature: Proponent 

Die NG Kerk Kraggakamma adverteer 'n proponentspos vir een jaar, met 'n spesifieke fokus op jeugbediening. Aansoeke 

sluit 17 November en die aanstellingsdatum is 1 Januarie 2015. Lees die advertensie 

 

Padlangs 

Vier jaar nadat Frances Ridley Havergal die lied Neem my lewe laat dit Heer U gewy wees geskryf het, het 

die Here vir haar gewys wat dit beteken  om ook te sê: “ Neem my goud en my silwer, Heer.” Aanbidding 

is nie net gebed of die liedere wat ons Sondag in die kerk sing nie.  Hoe gaan jy Hom vandag aanbid?         

Padkos  Ondersoek jou hart by die nagmaal  

 

1 Korintiërs 11 vers 28: Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die 

beker drink. Die mens moet sy hart ondersoek sodat Hy nie op onwaardige wyse die brood eet 

of die beker van die Here drink nie. Hy moet die liggaam van die Here daarin onderskei.  

Die hart van die mens is die wese van sy bestaan – wat hy is, hoe hy dink, wat hy praat, het alles 

oorsprong in sy hart. Paulus weet dat die hart verdorwe en bedrieglik is bo alle dinge (Jeremia 17:9). Dus 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://ngkok.co.za/kennisg/201432/Proponent%20-%20advertensie.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


versoek hy sy lesers om eers hulle eie harte deeglik te ondersoek, anders kan hulle dalk sondig teen die 

liggaam en bloed van die Here. 

 

Waarvoor moet ons op die uitkyk wees as ons die soeklig in ons harte skyn? 

Eerstens: Maak seker dat jy nadink en baie goed verstaan wat die brood en die wyn werklik beteken. Die 

brood herinner aan Christus se offerliggaam en die wyn aan Sy gestorte bloed aan die kruis sodat ons 

verhouding met God herstel kon word. Die vraag wat jy jouself dus moet afvra, is: Het ek al Sy geskenk 

van 'n herstelde verhouding en 'n splinternuwe lewe aanvaar? 

 

Tweedens: Beantwoord die vraag: Getuig my leefwyse van hierdie herstelde verhouding en lewe met God? 

Met ander woorde: Het jy God met alles in jou lief – met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou 

naaste soos jouself? Dit is immers die gebod wat alle ander gebooie omvat. 

 

Dit is gewoonlik by die laaste gedeelte van die gebod waar ons weifel – ons het mense nie lief soos ons 

onsself het nie. Ons sukkel om mense te vergewe, om hulle belange bo ons eie te stel, om strydbyle en 

verskille te begrawe en om ons leeg te tap van die eie-ek. Sonder die gewilligheid om selfondersoek te 

doen en die Woord en die Heilige Gees toe te laat om lig te laat skyn op dié dinge wat nie tuishoort in ons 

lewens nie, loop ons gevaar om op onwaardige wyse Nagmaal te gebruik – met hartseer gevolge. Die 

oplossing? Ondersoek jou hart en raak ontslae van die ongewensde elemente! 

 

Gebed: My Vader, ek kan my eie hart en oordeel nie altyd vertrou nie. Ek verklaar my 

gewilligheid om myself te ondersoek en ek bid dat die Heilige Gees die oortuigingswerk in my 

lewe sal doen. Grawe vir my hart ore sodat ek U kan hoor. Amen. 

  
[Uit: Carina Francke www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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