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

 'n mooi gedagte elke dag in Januarie.   
 

Kortpad   Belangrike Datums  
 
23 Januarie          Junior en Senior kategese hervat 
23 Januarie         Koor-oefeninge begin 
24 Januarie         Week van Gebed begin: gebedsreeks oor die Onse Vader 
26 Januarie         Gesamentlike opening van Bybelstudiegroepe 
30 Januarie         Ouers van senior kategese en kategesepersoneel vergader 
02 Februarie Webwerf beplanningsvergadering 

            

Saam op pad vir Christus      

Daar gaan ‘n hele paar nuwe gesigte  wees in 2011. Ons begin deur Dr Kobus Prinsloo, 

  'n brugpredikant, by ons te verwelkom.   

“Die lewe maak net sin as jy is waar God wil hê jy moet wees.” [B Smedes]. Oorweeg 

biddend waar jy moet inskakel . 

 

Padkos: Sy grootste preek 

2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10: 

 [Die Here] se antwoord [was]: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis 

tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my 

swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is 

ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille 

van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. 

 

Iemand vertel my van hulle leraar se grootste preek ooit. Dit was nie 'n klompie nuwe 
Bybelse insigte wat hy met hulle gedeel het nie. Trouens, daardie preek was eintlik 'n 
"flop." Halfpad deur die preek het die leraar vasgehaak. Toe erken hy dat hy nie voorbereid 
was nie. Net daar ontvou 'n spontane verhaal van die leraar se oorvol program omdat hy 
onder druk is om almal in die gemeente tevrede te hou. Met trane het hy bely dat hyself 
nie meer tyd oor het om behoorlik aan die Here se voete stil te word nie. "Daardie dag het 
ons leraar meer harte aangeraak as in enige ander preek omdat hy homself met ons 
gedeel het," het die persoon bygevoeg. Hoe wonderlik dat die Here ons ten spyte van 
onsself kan gebruik. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 dat hyself ook maar 'n breekbare kleipot 
is. Hy sukkel met tye om behoorlik koers te kry op die Here se pad. Boonop is hy nie 
skaam om dit te deel nie. Lyk my, ons almal is lewenslank onder konstruksie van die 
Heilige Gees. Ons is nie klaar voltooide produkte nie. Tog gebruik God ons met ons foute 
en al steeds as verspreiders van Sy genade.  [Stephan Joubert  www.ekerk.co.za] 

 
 

Psalm 37:3 – 5  Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk 

rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. 

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal vir jou sorg. 

 
kubergroete tot volgende keer.       


