
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kyk terug saam met Stoffel en Lynette. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
21 November   Kersfeesdiens tydens die informele diens  
21 November    Belydenisklas se afsluitingstee 
24 November    Kolwyntjies vir Kleinskool  
26 November    Die ViA se Kersmark 
28 November    Kerssangdiens 
             

Saam op pad vir Christus      

Die Magrietjie-selgroep reik uit  na P E Noord. Almal is welkom om by hierdie projekte in 
te skakel. 

Nuus uit Albertville: Marita Niemand vra  voorbidding vir ‘n paar persone. 
Simon Kotzé waarsku dat ‘n leuen naderhand die waarheid kan word. 
Die  MTR Smit Kinderhuis lewer gedurende die vakansie kos af by hulle kinders se 
ouerhuise. Kontak Elmarie [041 367 1103] as jy ‘n bydrae [kos of geld] kan gee. 
 

Padkos   Hoe dien ek die koninkryk met my tyd?  

Efesiërs 5:15 – 17 Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige 

mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, 

want ons lewe in ‘n goddelose tyd.   Moet daarom nie onverstandig optree nie, 

maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. 

Mense jaag om nie tyd te mors nie. Hulle jaag die tyd agterna om tyd te wen. Die tyd loop 
uit. Tog is daar tyd vir niks: “Totsiens, sien jou later... Ek kan nie wag nie... Ek het nie tyd 
nie...Ek moet klaar maak ... Ek wil jou graag help maar ek het nie tyd nie...Ek kan nie dink 
nie, ek kan nie lees nie en - ja – ek kan nie bid nie.” 
“Here, U moet verstaan, ek het nie tyd nie. My kinders moet leer. Die swemles, die 
hokkiewedstryd kan nie wag nie. My bejaarde ouers ken nie meer die waarde van tyd nie – 
hulle wil al my tyd opslurp. My man met al sy opdragte laat my tyd soos water deur my 
vingers glip.” 
En so jaag ons almal agter tyd aan. Ons hardloop deur die lewe - haastig, geïrriteerd, 
belas. Die Here  moes sekerlik 'n fout gemaak het in Sy berekenings. Die ure is te kort, die 
dae gaan te gou verby, ons lewe snel ten einde voor ons werklik gelewe het. 
Tyd behoort nie aan jou nie: Omdat tyd 'n gawe is wat uitloop en nie hernubaar is nie, 
moet ek juis leer ek is nie 'n  slaaf van die tyd nie. Ek moet dit bestuur om aan my lewe sin 
te gee en sodat ek aan die einde van die tyd my tyd aan die Skepper kan terugbesorg en 
kan sê: Here, ek het tyd wat U my gegee het – die ure, die dae, die jare. - gebruik om U 
Koninkryk op aarde te bou. 
Gebed Here, ek vra U nie vir tyd om dit of dat te doen nie maar vir U genade om die tyd 
wat U my gegee het met wysheid te bestuur, sodat U Koninkryk mag kom.  [ Uit: 
www.versndag.co.za  deur  Hennie Symington] 
 

'n Les oor walvisse ☺ 



'n Klein dogtertjie is besig om met haar onderwyseres oor walvisse te gesels. Die juffrou sê 
dit is fisies onmoontlik vir 'n walvis om 'n mens in te sluk, omdat, hoewel dit 'n groot 
soogdier is, sy keel baie klein is.  Die dogtertjie antwoord dat Jona dan deur 'n walvis 
ingesluk is. Hoogs verergd herhaal die juffrou dat 'n walvis nie 'n mens kan insluk nie; dit 
is fisies onmoontlik.  
Die klein dogtertjie sê: "Wanneer ek in die hemel kom, sal ek vir Jona uitvra hieroor."   
Die juffrou vra: "Wat nou daarvan as Jona na die hel gegaan het?"  
Die dogterjie antwoord vlugtig: "Dan vra Juffrou hom!"  [Ingestuur deur Cobus van der Vyver] 
 

kubergroete tot volgende keer.       

 


