
 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en 
kuberkoukus oor die raaisel van die Tierhout  

Kortpad Belangrike datums: 
 
19 Junie   Slegs een oggenddiens. Geen jnr of snr kategese. Geen aandbyeenkoms. 
19 Junie   Opleiding van junior- en senior kategete deur Kobus Prinsloo om 17:00 - 19:30 
by die kerk. 
               Tema: Die doel en gebruik van Modkats  
23 Junie   Vleisbestellings word afgelewer 
24 Junie   Bless the Nations begin 
26 Junie   Skolliekamp 
01 Julie    African Dust Tours het 'n toer na die Kirkwood Wildsfees  

Saam op pad vir Christus  
Die hulp van persone met tegniese of klankagtergrond word dringend benodig vir die 
klankhantering tydens die eredienste. Kontak asseblief vir Frans Krause 083 452 6396  
Geen Matrikulant mag ‘dit’ [= dis cool, pure avontuur, Xtreme] misloop nie. 
Inskrywingsvorm. 
Liefde en geloof het niks met jou breinkapasiteit of IK te make nie. Anders sou dit mos nie 
geloof genoem word nie, eerder kennis! Geloof is ’n keuse wat jy maak. Jy kan beslúit dat jy 
God dien of nie dien nie. Geloof is nie “ek het nou hierdie klomp feite gekry, ek moet net 
hierdie artikel vir my man of my vriendin gee, dan gaan hulle glo” nie. Geloof het nie 'n 
handvatsel nie. 
 
Padkos: Werk as instrument  
Psalm 90 vers16 en 17: Laat u werk vir ons duidelik word en u 
grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons 

God belewe: hou die werk van ons hande in stand.. 
Die Genesis-verhaal vertel dat God die skepping in ses dae voltooi het. Alles wat ons 
rondom ons sien, is die werk van Sy hande. Sy vingerafdrukke is duidelik op elke 
onderdeeltjie van die skepping te sien. Gelukkig was Sy werk nie daarmee afgehandel nie. 
Want van dag een af is Hy besig om alles te versorg en te onderhou. Hy bepaal die gang 
van die natuur, versier die veld en voorsien selfs in die behoeftes van die kleinste diertjies 
(Matt. 6:25-34). Hy sien om na almal: goed en sleg, regverdig en onregverdig. Hy bring 
nuwe lewe in mense se lewens deur hulle in 'n geloofsverhouding met Hom in te trek. Hy 
steek telkens Sy hand uit na mense en begin soveel kere met hulle van vooraf. Een van die 
wonderlike dinge is dat die Here die mens ook in diens stel om saam met Hom, en selfs 
namens Hom sy werk voort te sit. Daarom word ons soms medewerkers en rentmeesters 



genoem. Hierdie groot verantwoordelikheid stel hoë eise aan ons:  
Ons moet help toesien dat die skepping nie verniel en stelselmatig vernietig word nie.  
Ons moet die mense wat aan ons toevertrou is - ons families en gesinne veral - versorg na 
die beste van ons vermoë.  
Ons moet die beroepe wat ons beoefen sien as geleentheid om almal om ons se lewens te 
verryk, en nie net ter wille van ons eie voordeel nie.  
Ons moet alles wat ons het en bymekaar gemaak het, ook sien as midele waardeur die Here 
se koninkryk uitgebrei word.  
As ons vandag ons werk in hierdie gesindheid en met dié ingesteldheid gaan doen, kan ons 
met reg vra: Hou die werk van ons hande in stand. Laat dit 'n verskil maak aan die wêreld 
waarin ons leef en werk. Dan sal ons die goedheid van die Here belewe!  
 
Gebed: Hemelse Vader, leer my om vandag só besig te wees dat ek U versorgingswerk kan 
voortsit en en ook in ander se behoeftes kan help voorsien. 
[Dirk Taljaard www.versndag.co.za] 

kubergroete  tot volgende keer     
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