
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus  

saam met ons jeug. 

 
Kortpad   Belangrike Datums  
21 September   Senior Lidmate hou konsert. 
08-09 Oktober   Graad 7 Kamp:  As jy volgende jaar Hoërskool toe gaan, is dit  
                                                ‘n kamp  wat jy nie mag misloop nie.   
09 Oktober   Byeenkoms van die Taakspan vir Vennootskap van   
                      Gestuurde Gemeentes 
09 Oktober         Maranatha hou  Tee by die See 
15 Oktober         Kom geniet Sop, Sjerrie en Swing saam met die ViA 
                          
Saam op pad vir Christus 

Belydenis van geloof is ‘n belangrike saak. Ope brief aan jongmense. 
Ons jeug en jonges van gees het ons eie  Facebook groep. 
Dien gerus jou voorstelle en versoeke vir die Kerkprogram 2011 by die kerkkantoor of 
die leraars in. 

Die bekende dans-instrukteur Hadrian Roberts kom leer vir ons die passies van baldanse – 
en die huwelik. 
 
Padkos :  Die regte siening 
Lukas 18 vers 41 - 42 :  “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” En [die blinde man] 
antwoord: “Here, dat ek kan sien.” Jesus sê vir hom: “Goed, jy kan sien! Jou 
geloof het jou gered.” 
 
As jy vandag nie goed kan sien nie, neem Mamma en Pappa jou na ’n oogarts toe en moet 

jy ’n bril kry. As jy die bril gebruik, kan jy baie goed sien en sal jy nie teen iets bots of oor 

iemand anders struikel nie. Jy kan ook sien waar om met jou fiets te ry en waar jy kan 

speel.  

 

Maar daar is ook ’n ander manier van sien. Ons praat van geloofsoë. Jy moet ook kan sien 

watter pad jy neem sodat jy nie sonde doen nie.  

Daar is net Een wat jou dit kan laat sien en dit is die Here. Die blinde man by Jerigo was 

werklik blind en Jesus het sy oë gesond gemaak sodat hy weer kon sien. Dit wys vir ons 

dat Jesus ons geestelike blindheid ook gesond kan maak.  

 

Dit moet jy vir die Here vra: Here, gee tog dat ek goed kan sien. Dan sit die Here vir jou 

die bril van die Bybel op om jou reg te laat sien. 

Bid tot God vir die regte siening Lees in jou Bybel Lukas 18:35-43                                  
[Uit: Slingervel ingestuur deur Yvette Erasmus] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


