
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor die Die 
Pasvrou en die stukkies van die legkaart. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
15 Augustus    Ouerskapkursus begin. Kontak Danie Matthee vir meer inligting.  
16 Augustus    Vertitas opleiding begin. 
29 Augustus    JAM BASH  Kom “Praise and Worship” saam met die ‘band’ Kerugma. 
 
Saam op pad vir Christus 

Volgens ons gemeente se finansiële state was die bydraes laer as in Junie, moontlik as 

gevolg van die lang vakansie.Begroting 2010. 
Wat dink jy as jy verby ‘n swanger tienermeisie loop? Hoe dink jy sou jy voel as dit jy was 

of jou dogter? Tracy Engelbrecht  [14] se besluit. 

Michelle[16] bid: “Here God, ek gee voor om alles te weet, maar ek is dom en onseker en 
bang oor hoe ‘n mens moet optree: oor wat nog ‘reg’ is en wat al ‘verkeerd’ is.. Gee my 
krag om hierdie vreemde krag in my in toom te hou. Gee my die wysheid om verlief te 

wees.” Die luiperd in my lyf 
Kontak gerus vir Sonja 084 571 2255 by die  Alternative Pregnancy Centre as jy as 

vrywilliger opgelei wil word om so saam met ander op pad vir Christus te wees. 
 
Padkos :  ‘n Oupa in die hemel 

Romeine 8 vers 38 en 39: Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of 

bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte 

of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die 

liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.  

Die bekende teoloog en denker, C. S. Lewis, vra in sy boek, The Problem of Pain, of die 
wêreld regtig op soek is na 'n Vader in die hemel? Baie mense is volgens hom eerder op 
soek na 'n hemelse oupa, 'n vergeetagtige figuur wat net wil hê dat almal op die ou end 'n 
goeie tydjie op aarde geniet. Hierdie woorde van Lewis gee uitdrukking aan vele mense se 
naïewe idee van 'n universele godheid wat 'n hemelse kinderoppasser moet wees en wat 
voortdurend ons behoeftes en wense moet vervul. Vir die res moet Hy liefs uit die 
mensdom se pad staan. Natuurlik is dit nie 'n getroue Bybelse beeld van God nie. 
God is nie die Een wat moet sorg dat die lewe vir ons net maanskyn en rose is nie. Soms is 
pyn en lyding juis die Here se megafoon vir 'n stokdoof wêreld, soos wat C. S. Lewis dit 
stel. God se aanwesigheid is nie gelyk aan die afwesigheid van seer en swaar nie. Dis die 
groot denkfout van die mensdom oor God. Selfs kerklikes trap in hierdie slaggat. Daarom 
dat Romeine 8:31-39 se woorde weer vandag herontdek moet word oor God se liefdevolle 
nabyheid in voorspoed en teenspoed. 
[Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


