
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor die proses van 
geestelike groei.  

  
Kortpad Belangrike Datums  
 

29 Mei      Getuienis- en Dissipelskap-Sondag 

01 Junie   Kerkraadsvergadering 

04 Junie   Louisa Meyburgh se Damestee 

05 Junie   Pinkster begin 

 
 
Saam op pad vir Christus   

 

Die volgende sake het ons voorbidding dringend nodig: Die Kerkraadsvergadering en 

Ferdi Gouws se gesondheid. 
    

Kontak gerus vir Suzette Bosch 0823202 838 vir meer inligting oor die ‘proses van geestelike 

groei’. Dissipelskap. 
Baie mense getuig dat Dissipelskap nooit iets kan wees wat ‘n mens doen en afhandel nie, want 

dit beskryf ‘n  leefwyse.  
Lees die storie oor die kompetisie tussen die ou en jong houtkapper sodat jy kan verstaan 

waarom ons ons byle moet skerp maak. 

Waarheen skarrel ons wanneer krisisligte flits weens gebreke, verliese of verleenthede?  

 

Kom ons maak voorbidding vir Pinkster 2011 ons erns. Gebedsversoeke. 

Dit is PE-Sentraal se passie om alle mense in hulle omgewing met die evangelie te bereik en 

daarom word ‘n multi-kulturele Pinkster beplan. 

 

‘n Gewilde TV-aanbieder is die gasspreker by Louisa Meyburgh se Damestee. Jou ondersteuning 

kan ‘n groot verskil maak in die inwoners se alledaagse lewe. 
 

 

Padkos: Waarom ons mekaar nodig het 

1 Tessalonisense 5 vers14: .. praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees 

met almal geduldig.  

'n Muis het 'n muisval in die plaashuis opgemerk. Ontsteld het hy na sy vriende gehardloop en 
hulle vertel. Die hoender het gesê, 'Jammer maat, nie my probleem nie.' Die vark het gesê, 'Ek 
bid vir jou.' Die bees was besig en het gesê hy moet later terugkom. Die arme muis moes maar 
alleen die probleem aanpak. Daardie nag het 'n giftige slang in die huis gekom en die boervrou 
gepik. Sy het 'n hewige koors ontwikkel. Soos almal weet, is hoendersop goed vir koors. Die 
boer het dus die hoender geslag. Sy vrou se toestand het bly versleg en die boer moes ook die 
vark slag om die bure, wat op die plaas byeengekom het, te voed. Oplaas is sy vrou oorlede en 
die boer moes noodgedwonge ook die bees slag om aan die begrafnisgangers kos te verskaf. 
Almal het dus op die ou einde verloor! 
 



Die Bybel sê: "...praat die depressiewes moed in, ondersteun die swakkes, wees geduldig met 
almal." Dit verg slegs die volgende om 'n aanmoediger te wees: gewilligheid om '...die 
swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie...' (Romeine 15:1). 
Voordat jy besluit iemand anders se probleme traak jou nie, lees hier: 'As een lid swaarkry, kry 
al die lede saam swaar.' (1 Korintiërs 12:26). Jy kan nie sonder meer ander se hartseer ignoreer 
nie; dit kan môre met jou gebeur! Ons word aangesê om '...ander gelowiges wat swaarkry [te 
help]...' (Galasiërs 6:2). Wanneer een van ons bedreig word, is almal in gevaar. Ons lewens is 
ineengevleg om 'n rede; elkeen van ons is 'n onmisbare draad in 'n ander se tapisserie. 
[woord@radiokansel.co.za  Jou Woord vir Vandag. Geskryf deur Bob en Debby Gass. Ingestuur deur Sarie Harmse] 

                 
kubergroete  tot volgende keer     
[292. 05.11] 

 

 


