
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za   Kom kuberklets en kuberkoukus oor The 
Ultimate Goal. 
 
Kortpad   Belangrike Datums 
25 Mei     Byeenkoms vir Senior Lidmate 
01 Junie  Byeenkoms vir Sendingkommissies en belangstellendes 
10 Junie  Uitreik na Cala begin. 
13 Junie  Skolliekamp by Zuurberg 
20 Junie  Skolliekamp op Jeffreysbaai 
 

Saam op pad vir Christus 

Daar is talle maniere waarop ons saam op pad vir Christus kan wees tydens Sokker 2010. 
Byvoorbeeld: kontak dadelik vir Ds Veneto Keyter of Ronel van der Colff 083 3798128 as jy 

kan help by die Grootskermgeleentheid op 16 Junie en 23 Junie met die sopkombuis, 

waarvoor ons gemeente verantwoordelik is. 

Ondersteun die CMR se vakansie-aktiwiteite finansieel: 3 afsonderlike projekte sal 
gedurende die lang skoolvakansie met 800 kinders gedoen word. 

Daar is so baie talentvolle mense in ons gemeente. Sing-a-long en kunsuitstalling. 
 

Padkos : Voorbidding om geopende oë 
2 Konings 6 : 15 – 17 Die môre vroeg het die slaaf van die man van God 
opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy ‘n lëer rondom die stad, met perde en 
strydwaens. “Ag, Meneer!” sê die slaaf vir Elisa, “wat gaan ons nou maak?” Hy 
het geantwoord: “Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer as wat hulle 
is.” Elisa het gebid: “ Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien.” Die Here het die 
oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol 
perde en strydwaens van vuur. 
Op watter heerlike wyse is die gebed van Elisa nie beantwoord nie! Sy dienaar het die berg 

gesien, vol vurige waens en perde rondom Elisa. Die hemelse lëerskares is deur God 

gestuur om Sy kneg te beskerm. 

Ons wil dieselfde gebede op geestelike terrein toepas en bid: “Ag, Here, maak tog ons oë 

oop sodat ons dit kan sien!” En die antwoord sal nog baie heerliker wees. Ons sal sien hoe 

Hy, wat met die Heilge Gees en met vuur doop, al Sy hemelse kragte tot ons beskikking 

stel, in diens van Sy koninkryk. Hoe min leef God se kinders onder die mag van hierdie 

hemelse gesig: die krag van die Heilge Gees op hulle, en met hulle, en in hulle, tot 

voordeel van hulle geestelike lewe om hulle so te versterk dat hulle blymoedig vir die Here 

sal getuig en werk. Laat ons elkeen met erns tot die Here bid: Here, maak tog my oë oop, 

sodat ek kan sien hoe al die wonderbare beloftes van U Woord aan my vervul word deur 

die krag van die Heilige Gees! Watter verandering sal dit nie in my lewe bring nie! En bid 

dit vir mekaar en vir al God se kinders op aarde. Namate ‘n mens die aardse behoefte in sy 

juiste gedaante leer ken en ‘n beeld kry van die hemelse voorsiening daarin, sal dit vir jou 

duidelik word hoe en wat jy moet bid. Glo tog dat die voorbidding ‘n hemelse krag besit om 



die sëen van die Gees voort te bring. Glo dat die voorbidding deur die Gees iets 

onophoudeliks, iets uiters kragtigs, iets allersaligs kan wees.  

GEBED: “Onse Vader wat in die hemele is en wat so oneindig gewillig is om die Gees aan 

ons te gee, hoor ons smeekgebed: Maak tog ons oë oop, sodat ons die groot krag kan 

raaksien waarmee u Gees in ons sal werk. AMEN”   
[Deur Andrew Murray, ingestuur deur Lorraine J v Rensburg] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


