
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za.  
Kom kuberklets en kuberkoukus oor mooi gedagtes om geliefdes te motiveer. 
 

Kortpad Belangrike Datums  
05 Februarie   Die ViA verkoop poeding vir fondsinsameling. Onthou om geld saam te bring 
kerk toe. 
09 Februarie   Die ViA kuier saam met Liesl Schoonwinkel. 
14 Februarie   Laaste datum vir inhandiging van aansoeke vir belydenis-aflegging. 
 
Saam op pad vir Christus:   

Robert was ‘n uitblinker op die sportveld. Hy het by sy pa se hospitaalbed die woorde gehoor  

waarna hy 35 jaar gesmag het. 

Mans word genooi om aan te sluit by die Louis Zerbst Bybelstudiegroep. 
‘n Jong matriekseun benodig dringend huisvesting. 

Opnames van eredienste kan ook by die Kerkkantoor  bestel word. 

Huis Louisa Meyburgh en MTR Smit Tehuis benodig ‘n verskeidenheid artikels vir alledaagse 
gebruik. 
Jy kan sorg dat daar altyd mooi blomme in die kerk is deur rangskikkings te doen of ‘n 
finansiële bydrae te gee.  

Oorweeg dit asseblief biddend om gesinne in ons gemeente op geestelike en materiële gebied te 

bedien. 
 
Padkos: Die Miernes 
Matteus 21 vers 13, 14 en 22: [Jesus het] vir hulle gesê: “Daar staan geskrywe: ’My 
huis sal ‘n huis van gebed wees’,  maar julle maak die ‘n rowersnes.” Blindes en 
kreupeles het daar in die tempel na Hom toe gekom, en Hy het hulle gesond gemaak. 
As julle glo, sal julle alles onvang wat julle in die gebed vra. 
As daar nou één ding is wat gelowige vroue gou leer doen, is dit om in die miernes in te kruip. 
Dekades lank al word vrouelidmate van byna elke kerk in die land opgeroep tot die 
miernesaktiwiteite in hul gemeentes. Gelowige vroue moet koeksisters bak en kermisse hou. 
Tydens konferensies moet hulle tee en toebroodjies bedien, blommerangskikkings op die die 
tafels hê en dalk ‘n plakkertjie onder ‘n paar stoele vasplak, sodat die vrou wat op daardie stoel 
beland, ‘n prysie kan wen. Om die pryse in die hande te kry, moet die kerkvroue donasies by 
apteke en skoonheidsalonne gaan vra. Daar tussen die ander miere in die miernes begin die 
vroue te glo dat hulle met godsdiens – met die dinge van die Here en met die lewe van geloof – 
besig is.  
Op ‘n dag staan Jesus die miernes in die tempel só en bekyk. Die Koning van die kerk kyk na die 
dinge wat die kerklidmate vir godsdiens begin aansien het – en in ‘n oomblik toe hulle dit nie 
verwag nie, keer Hy alles wat hulle as belangrik beskou het, om. Dit word duidelik dat die 
Koning van die kerk onder andere die volgende drie dinge in Sy kerk goedkeur; dat hierdie drie 
dinge vrugte is wat Hy aan die boom soek: 
Gebed, gebed, gebed [Matteus 21 vers 13, jesaja 56 vers 7] 
Barmhartigheid [Matteus 21 vers 14]. Die kerk is ‘n groot hospital vol siekes, verminktes, 
gewondes, dowes, blindes, swakkes, kreupeles. Die Koning stel die voorbeeld: help hulle. 
Kinders en jongmense wat leer om God te dien en te loof. 
 
Ek het die kerk gesoek en dit in die wêreld gevind. Ek het die wêreld gesoek en dit in 
die kerk gevind. [Horatius Bonar] 
 

[Maretha Maartens: Die Stiltetyd-Bybel vir Vrouens, Christelike Uitgewersmaatskappy, 1995]. 
 

kubergroete  tot volgende keer 
[05.02.2012] 


