
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

E E Kraggakamma 
 

Kortpad             Belangrike Datums 

14 September ViA se Lente-tee met Lizette Murray 

17 September Human Hearts Foundation se gholfdag 

04 – 06 Okt Belydeniskamp 

11 – 12 Okt Global Leadership Summit  

25 Oktober Kraggakamma Kerslig Kontreimark 

 

Saam op pad vir Christus 

Lente 

Die Outeur van Lente is ook die Outeur van Nuwe Lewe, Nuwe Insig en Nuwe Kennis vir jou en my.  

Gelowiges het die voorreg om al hierdie aspekte van Nuutheid met mekaar te deel, sodat ons gesamentlik 

God in sy grootheid meer en meer kan aanbid. 

Preke 

Wat beteken liefde vir jou vyand vandag? Dit is nie ‘n oorweldigende gevoel vir jou vyand nie en beteken 

ook nie jy moet sy/haar oortredings en dade goedpraat nie.  

Die wêreld sê: “Wees bitter teenoor mense wat die lewe vir jou bitter maak.”  Maar wat sê Jesus is die 

sleutel tot die vermoë om te kan vergewe? 

Die teoloog Thielicke het vergisnis as ‘n aflosstokkie van die Here beskryf. Ek deel net in Sy oorwinning as 

ek die aflosstokkie van vergifnis  wat ek van Hom ontvang het, aangee. 

Padlangs 

 “Geagte President, Die kanaalsisteem (waar bote deur kanale ry) in ons land word bedreig deur die 

moontlikheid van ‘n nuwe vorm van vervoer, naamlik treine. Die regering moet hierdie pogings dringend 

stop om verskeie redes, waarvan die grootste is dat treinvervoer beweeg teen die geweldige spoed van 15 

myl per uur. Ja, u moet weet dat die almagtige Vader nooit bedoel het dat ‘n mens teen nekbreekspoed 

moet beweeg nie.” Lees Martin van Buren, goewerneur van New York, se volledige brief, gedateer 31 

Januarie 1829. Nuwe seisoen begin met verandering. 

 

Padkos  Toegerus om te dien 

Eksodus 4 vers 10 tot 12: Toe sê Moses vir die Here: “Ag, Here, ek kan nie goed praat nie; ek 

kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou, hier waar U met my praat nie. Ek praat swaar, en my 

tong sukkel.” Daarna sê die Here vir hom: “Wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak 

stom of doof of siende of blind?  Is dit nie Ek, die Here, nie? Gaan nou, Ek sal jou help met die 

praat en jou leer wat jy moet sê.”  

Ons Christene sê dikwels dat ons werklik begeer om die Here te dien – totdat ons tot aksie geroep word. 

Dan doen ons presies wat Moses gedoen het, ons maak allerhande verskonings. "Ek is nie daarmee 
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gemaklik nie" of  "Dit is nie werklik op my gebied nie" of  "Maar iemand anders is baie meer gekwalifiseerd 

as ek!" Klink dit bekend? 

God roep nie diegene wat toegerus is nie;  Hy rus diegene wat Hy roep, toe vir die taak. Hy rus ons toe 

met gawes en talente om Hom te dien, dikwels op 'n onverwagte manier. God kon op 'n wonderbaarlike 

manier vir Moses in staat gestel het om te praat, maar Hy het nie. Die Here het vir Moses Aäron gegee om 

namens hom te praat. 

Hoe rus die Here ons toe om Hom te dien? Ons kan die antwoord op hierdie vraag in 2 Timoteus 3:16-17 

lees: "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling 

te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God 

staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." Indien jy toegerus wil wees vir enige 

iets wat die Here van jou vra, moet jy die Bybel bestudeer. God se formule is eenvoudig: bestudeer Sy 

Woord om die vaardighede en instrumente te bekom wat nodig is om Hom te dien. So, as ons voel dat ons 

nie oor die nodige vaardighede beskik om God te dien nie, is dit omdat ons nie genoeg tyd bestee om sy 

Woord te bestudeer en toe te pas nie. 

Gebed: Here, rus my toe deur u Heilige Gees sodat ek U kan dien. Here Jesus, ek wil in alles 

wat ek doen u Naam verheerlik. Vergewe my asseblief al die kere wat ek verskonings maak vir 

my onwilligheid om U te dien. Help my om u Woord te lees en te verstaan. Amen. 
[Xanthe Galanis www.versndag.co.za] 
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