
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor 'n nommerpas 
inisiatief en 'n dringende versoek. 
 

Kortpad Belangrike Datums  
11 September   Sonneblomsel Rugby-inisiatief. 
18 September   Die Hollandse orrelis Martin Mans tree op saam met ons kerkkoor en die 
Morawiese koor. 
 
Saam op pad vir Christus   

Jesus is Lord Ministries beleef tans geweldige aanvalle. Hulle het ondersteuning dringend nodig. 
Martin Mans en Jantine Kalkman se musiekprogramme beloof om van hoogstaande gehalte te 

wees. 
Hierdie week se besprekingsvrae handel oor om te leef soos Christus.   Filippense 3 vers 12 

tot 21.  Preekrooster  
Ons Poppekas se karakters verduidelik hoekom dit belangrik is om belangrik te wees. 
Foto’s wys ‘n duidelike prentjie van aktiwiteite in en deur ons gemeente. Stuur gerus julle 

nuutste nuutste foto's vir ons. 
Kraggakamma se selgroepe is een van die bedieninge waar daar werklik Christenvriende 
gemaak kan word.  
 
 
Padkos: Tennis en integriteit 
Matteus 5 vers 38 tot 41: Julle het gehoor dat daar gesê is: "'n Oog vir 'n oog en  'n 
tand vir 'n tand. Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens 
versit nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom 
toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou bo-klere. 
As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver  te dra, dra dit vir hom twee 
kilometer. 
Die bekende tennisspeler, Arthur Ashe, het in die 1970’s ‘n taai tenniswedstryd teen ‘n 
beledigende opponent gespeel. Na twee ure se verbale aftakeling het Ashe skielik van die baan 
gestap. Toe die skeidsregter vir hom sê hy gaan die wedstryd verloor as hy dit doen, was Ashe 
se antwoord: “I’m close to losing my temper. I’d rather forfeit the match than my dignity.” Die 
volgende dag is die wedstryd toe wel aan hom toegeken. Toe ek hierdie verhaal iewers lees, het 
Ashe se integriteit my aangespreek. Pleks daarvan om na dieselfde beledigende vlak toe te daal 
as sy opponent, het hy gekies om die wedstryd prys te gee. 
Dit is geen grap om die ander wang te draai nie, soos wat Jesus ons leer in Matteus 5. Dit kos ‘n 
duur prys om weg te stap as jy weet jy is reg. Tog is hierdie moeilike roete van self-kruisiging 
die roete wat Christus verheerlik. Dit kos geloofsmoed om stil te bly wanneer ander verkeerd is 
en jy reg. Maar as jy dit in jou kop en hart uitgemaak het dat die Here regtig die heel 
belangrikste Persoon in die heelal én in jou lewe is, dan tel sy goedkeuring oneindig meer as 
mense s’n. 
[Stephan Joubert www.kernkrag.co.za ] 

            
kubergroete  tot volgende keer 
[11.09.11] 

 
 


