
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za   Kom kuberklets en kuberkoukus oor ons 

Jeugaksie. 
 

Kortpad   Belangrike Datums 

15 Maart     ‘n Kort passiespel-opvoering deur Danie Matthee by Senior Lidmate 
byeenkoms  
27 Maart       ‘n Werkwinkel oor kultuur, sensitiewe getuienis deur Dr Ryk van Velden. 
Sokker 2010 

26 – 28 Maart  In Paasspele, deur OBED-produksies, is Christus se lyding en kruisdood die 

sentrale tema. 
 
Saam op pad vir Christus 

As jy geskenke vir  evangeliste in Egipte wil stuur, kontak ds Carl Crouse voor 24 Maart 

2010. 

Die  Kommunikamma, ons kwartaallikse gemeenteblad, getuig van ons saamwees op pad vir 

Christus.  
Padkos : Splinters en balke  

Matteus 7 vers 1 – 3: Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 

met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel 

word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet 

word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in 

jou eie oog merk jy nie op nie? 

Padkos vir die jeug: ’n Kind moet nie sommer oordeel nie. 
Christus is baie skerp as dit gaan om jou verhouding met ander mense, veral jou maats en 
die kinders saam met jou op skool. Die vernaamste van God se wet is dat jy God bo alles 
moet liefhê en jou naaste soos jouself. Onthou, liefde wil nie iemand anders seermaak nie!  
Wat gebeur as daar van jou maats oortree – dalk in die eksamen afskryf, of gevang word 
vir winkeldiefstal, of wilde partytjies bywoon? Oordeel jy hierdie maat van jou? Geskok 
vertel jy vir jou ander maats watter groot oortreding die een maat van jou gedoen het. Jy 
oordeel dat hy ’n kuller, ’n dief, ’n roekelose mens is. Onthou, almal van ons het sonde.  
Jesus sê jy moenie die splinter in ’n ander se oog raaksien en nie die balk in jou eie oog nie 
(vs 3-5).  
As Christen moet jy jou maat help om sy lewe te verbeter en hom nie vertrap nie. 
(Slingervel ) 
 ‘n Boodskap aan die jeug (en almal wat jonk van hart is) 
 Praat nooit oor dinge waarvan jy niks weet nie, want jy het nie die feite nie. 
 Stel nooit iets uit wat jy moet doen nie, want jy weet nie of jy môre leef nie. 
 Probeer nooit om iemand anders te wees nie, want jy ken nie sy sorge nie. 
 Draai nooit jou rug op jou Skepper nie, want sonder Hom het jy geen toekoms nie. 
[Uit: Boodskap aan die jeug Deur:  Louis Basson, ingestuur deur Yvette 
Opperman] 
Kubergroete tot volgende keer.       


