
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 
oor die kinder-en jeugbediening by Kleinskool.

Kortpad
Opwindende fondsinsamelings word beplan: ‘n potjiekos-aand, ‘n Bolandse aand en ‘n 
aand met die Jeffreysbaaise Mannekoor.
Tydens die gemeente-ete 06 September  is heerlik saam gewerk en gekuier. 
Leer meer oor die pragtige  Septemberbossie in ons kerktuin. 

Saam op pad vir Christus  
Om saam met ander mense op pad te wees vir Christus, beteken ook dat ons uit ons 
gemaksones moet beweeg, soos byvoorbeeld:
Na die interaksie tussen die ouderling en Billy, het die prediker opgemerk: “Wat ek 
vandag gaan preek, sal julle nooit onthou nie. Dit wat julle sopas gesien het, sal julle 
nooit vergeet nie.” Die lewende Bybel
Margita Marx skryf in haar  Dagboek van 'n Sendeling  dat 30 jaar se ondervinding van 
met kinders werk, ‘niks’  beteken het in haar  bediening by Kleinskool nie en dat 
goed-uitgewerkte lesse  met  korrekte  kennis  net  nie  daar  wou werk  nie.  Bidders 
binne en buite die gebou is nodig.  
   
Padkos   God gebruik my foute ook   2 Korintiërs 4 vers 7: 
Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag 
wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
Ek  kry  skaam  dat  die  Here  my  foute  partykeer  beter  gebruik  as  my  sogenaamde 
gehoorsaamheid. Nou die dag gebeur dit weer. Ek het my humeur verloor na swak diens 
in  'n  winkel.  Toe  ek  daar  uitstap,  voel  ek  sleg  oor  my  skerp  woorde  aan  die 
winkelassistent. Gedweë draai ek toe om en gaan sê askies. Die assistent wou dadelik 
weet hoekom ek so iets doen. Ek mompel toe verleë dat ek 'n Christen is en dat ek my 
leefbeginsels oortree het deur alweer te praat voordat ek gedink het. Toe wou daardie 
persoon skielik meer oor Christenskap weet!
Dis goed om te besef God werk nie net wanneer ek dink Hy werk nie. Dis ewe goed om 
te weet die Here het my nie regtig nodig nie. Dis maar net uit genade dat Hy my in Sy 
diens neem met my foute en al. Om te dink dat God my liefhet, ten spyte van myself — 
wel, dis aardskuddende goeie nuus! Om te weet my sondes en swakhede lê nooit Sy 
genade aan bande nie, is ook bevrydend. Maar dan moet ek darem ook nie toelaat dat 
Hy  heeltyd  net  my  foute  moet  gebruik  nie.  Dan  is  ek  'n  goor  getuie  en  'n  slegte 
getuigskrif vir ons wonderlike Heer.  [Deur Stephan  Joubert www.ekerk.co.za]

Kubergroete tot volgende keer.
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