
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor die digitale 
revolusie. 
 
Kortpad  Belangrike Datums    
15 Mei    ViA se tee vir alle dames 
19 Mei    Sunridge Laerskool se Alice in Wonderland begin 
22 Mei    JAM BASH 
27 Mei    ViA se Sing-a long-aand 
 

Saam op pad vir Christus   

Visionering:   Inligting en terugvoer is ook in die voorportaal beskikbaar. 

Daar is baie om oor na te dink of te glimlag op Meimaand  se Mooi Gedagte Almanak. 
Ons dank Hom vir ‘n suksesvolle kermis. Foto's vertel alles. 
Besoek gerus ons Mediasentrum in die voorportaal. Daar is nuwe boeke oor verskillende 

onderwerpe vir oud en jonk beskikbaar. Watter boek of DVD het baie vir jou beteken? Vertel ons 

daarvan. Boekresensie: Her Mother's Hope. 
Johann Goethe von Wolfgang het in ‘n brief, gedateer 06 Junie 1825, gekla oor die geweldige 
spoed waarmee alles gebeur. Ten opsigte van TYD, is die speelveld egter  gelyk vir ons almal. 

Hoogtyd is die regte tyd. 

Die Bybelgenootskap is tans in die proses om ŉ paar omslagontwerpe vir die Jeugbybel 
(Afrikaans en Engels) te toets en wil graag soveel moontlik terugvoer kry van die jongmense. 
Ons kan hulle help deur soveel as moontlik jongmense en jeugleiers te vra om die vraelyste 

voor 10 Mei te voltooi en hulle voorkeur aan te dui. BYBELOMSLAG marknavorsing  
 
Padkos:  Bevredigende ervarings  
Matteus 18 vers 12: As iemand honderd skape het en een van hulle raak weg, sal hy 

nie die nege en negentig daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is, gaan 

soek nie? En as hy hom kry, verseker Ek julle, is Hy blyer oor hom as oor die nege en 

negentig wat nie weggeraak het nie.  

Toe ‘n man deur rowers aangeval en half dood langs die pad gelos is, het ‘n priester en ‘n Leviet 
albei “aan die ander kant van die pad verbygegaan.” Wat as hulle die man geïgnoreer het omdat 
hulle laat was vir Bybelstudie of biduur? Sou dit hulle gedrag geregverdig het? ‘n Pastoor het 
gesê:”Hierdie storie het nie werklik by my aanklank gevind totdat ek jare lank in die bediening 
was nie. Ek het verby soveel mense geloop wat my hulp nodig gehad het, maar ek was so behep 
met kerkaktiwiteite dat die gebroke siele langs die pad beswaarlik in my program ingepas het. 
Liefde is nie goed-georganiseerd nie. Hierdie man in pyn kon nie drie weke wag vir ‘n afspraak, 
of vir die Samaritaan om ‘n bediening te begin om soortgelyke slagoffers te versorg nie.” 
Die mees bevredigende ervarings kom selde netjies verpak. Dit kom in onverwagte besoeke en 
op kritiese tye in die lewens van jou gemeentelede. Mense wat dalk nie jou laaste preek onthou 
nie, sal jou presies kan vertel wat jy vir hulle in die hospitaal of oor ‘n koppie koffie gesê het, 
want dit het hulle persoonlik geraak. Hoe aanloklik ook al, kan jou werk vir die groter gemeente 
nie regverdig dat jy die enkelinge oorslaan nie. Jesus het gesê: “As iemand 100 skape het en 
een van hulle raak weg…sal hy nie…die wegloop-een gaan soek nie?” (Matt 18:12). Toe Petrus 
gesê het: “Ja, Here, U weet mos dat ek U liefhet”, het Jesus geantwoord: “Wees ‘n herder vir 
my skape.” (Joh 21:16). Hy sê dieselfde vir ons! 
[Uit: Die Woord vir Vandag – Uitgawe 1/2010. Ingestuur deur Jacqueline Whittle] 

 
kubergroete  tot volgende keer 
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