
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (2 – 6Augustus 2021) 
 
 

Personalia 
Hou jy van die donker of is jy vir bang vir die donker? Vertel vir mekaar ‘n paar verhale van 

dit wat jy ervaar het as die ligte afgaan.   

 

Gebed, Lof en Aanbidding 
Gee vir elkeen geleentheid om te sê waarvoor julle vir hom/haar kan bid. Bid saam.  

Bid vir Toit en Odette Wessels.  

Dank die Here vir die heerlike reën wat geval het. Pleit vir water vir ons damme en op plekke 

waar dit nog baie droog is.   

Bid ook spesiaal vir die skole wat begin het.  
 

Gespreksvrae:  
Tema: Die Here is ons God, al is dit donker rondom ons.  

Teksvers: Habakuk 2:4 
 

1. Habakuk se verwyte en klagtes by God klink of hy vandag leef. Kyk na die verse 
hieronder soos wat dit in: “Die Boodskap” vertaal is en gesels daaroor? Is dit ook jou 
klagtes? 
“2Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U moet help? Dit klink nie of U hoor nie. Ek 

kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. 3Hoekom laat U 

my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra U dit dat mense swaarkry? Waar ek 

ook al kyk, lê dinge verwoes. Dit is ’n wêreld vol geweld. Oral stry en baklei mense.  
4Mense steur hulle nie aan die wet nie. Die howe sorg nie dat wat reg is die wenner is 

nie.” (Habakuk 1:2-4) 
“13U is so volmaak dat dit onmoontlik is om te dink dat U sulke verkeerde dinge sal sien 

gebeur en dit doodgewoon sal aanvaar. Hoe is dit dan moontlik dat U sien wat hierdie 

boosdoeners aanvang en stilbly daaroor? Hulle wis mense uit wat beter as hulle leef.”  

Habakuk 1:13 
 

2. Wat doen die omgekrapte Habakuk wanneer hy vol verwyte en klagtes is?  
Lees Habakuk 2:1. Hoe doen ons dit vandag? 

 

3. Die hart van die boek Habakuk is die bemoediging van die Here in Habakuk 2:4.  
Wat beteken dit vir jou? 

 



4. Wat leer julle van die Here in Habakuk1:6 en 12b en Habakuk 2:14.  
(Jul kan ook na Hab 3:4-11 kyk as julle tyd het.) 

 

5. Kan jy die volgende gebed bid? Wees eerlik met mekaar en indien julle met die gebd 
sukkel, wat is nodig om in Habakuk se “nogtans geloof” te deel? (Habakuk se situasie het 
nie verander nie, hy het verander.) 

Al sou ons wêreld onveilig wees en die misdadigers op hul plundertogte gaan.  

Al sou daar geen mensehulp, aardse sekuriteite of waarborge wees nie.  

Al sou die besigheid misluk en ek van ‘n inkomste gestroop wees.   

Al sou die land weens regulasies sluit, geliefdes siek word en sommige van hulle sterf.   

Al sou my gegradueerde, studieskuldbelaaide kind steeds sonder werk sit.  

Al sou ons damme byna sonder water wees. 

Al sou ek as kind van die Here ter wille van my geloofsoortuigings teenstand ervaar. 

Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.  

 

Hy het sy Seun gestuur het om ons te verlos van 'n sinlose, sondige bestaan. 

Die Here, my God gee vir my krag.  

Deur donker dae en op die paaie waar kapers en rowers wag, maak Hy my voete soos 

die van 'n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.   

My vreugde is in die verlossing van God waarin ek deel.  

My vreugde is in die oorwinning van die Here waarin ek deel.  

My vreugde is die vrug wat die Heilige Gees in my werk.  

Amen 

   

Uitsending 
Wat het jy in die gedeelte geleer oor die Here en oor jou hanteer van die donker tye in 
jou lewe? Gaan leef dit! 

 

Info blad 



 

Alle aankondigings verskyn op die Kommunikamma, wat ook op ons webblad beskikbaar is. 
Ons vestig julle aandag op die volgende belangrike sake: 
 
Dinsdag 3 Augustus 
Voedselhulp aan PE-Noord  
Ons help weekliks ongeveer 30 gesinne met kospakkies en ander benodighede. Dankie vir elkeen se 
ondersteuning.  
Behalwe vir die skenkings van kos en klere ontvang, is reeds meer as R229 134 gebruik om kos aan 
te koop. Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik 
vir PE Noord. 
Skenkings kan hierdie week op Dinsdag by Dinsdag by Piet en Sonja Spies (Cassiarylaan 82) afgelaai 
word. U kan meer inligting op ons webblad kry of vir Sonja Spies (084 516 4925) kontak.   
 

STAP OF DRAF VIR HOOP 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) bied met dankbaarheid die tweede Virtuele 
Draf/Stap/Fietsry vir Hoop aan op DV 21 en 22 Augustus 2021. Elke deelnemer se inskrywingsgeld 
van R100 is ‘n bydrae tot ons 2 Miljoen Bybels projek. Daarmee word elke deelnemer ‘n saaier van 
hoop. Individue kan inskryf deur te registreer en elektronies te betaal op die inskrywingsplatform. 
Toegang tot die platform word verkry deur gebruik te maak van een van die volgende skakels. 
Vanweë die effek van Covid-19 en die huidige onrus in die land, was ons genoodsaak om al die 
fisiese stap/draf/fietsry byeenkomste uit te stel. Ons hoop om dit by ‘n ander geleentheid wel te kan 
aanbied. Die virtuele geleentheid gaan egter volstoom voort. Skryf asseblief in.  
Webblad: https:  https://www.modernathlete.co.za/event/virtual-run-cycle-for-hope/      
Facebook: https:  https://fb.me/e/4j1OK1ohV?ti=wa 
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