
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor die kuns om te 
vergewe. 
 
Kortpad Belangrike Datums  
22 Mei    JAM BASH 
27 Mei     ViA se Sing-a long-aand 
01 Junie  Kerkraadsvergadering  

04 Junie  Louisa meyburgh 

05 Junie  Pinkster begin 

 
Saam op pad vir Christus   

Visionering:  Wie is ons? Wat is ons sterkpunte? Wat moet ons as gemeente doen? 

Terugvoer oor Week  5 en 6 se besprekingsvrae is ook in die voorportaal beskikbaar. 

Daar word beplan om Fire Trails se besoek aan PE op te volg. Donasies kan die posgeld, vervoer 
van kursusgangers en opleiding moontlik maak. 

Ons kan elke aand 09h00 deelneem aan ‘n landwye gebedsaksie. 

Hier is  riglyne vir 'n gesprek  met tieners [graad 7 – 10] oor vergifnis: Jesus vergewe my en my 

plig om te vergewe. 
Ons sal almal sê vergifnis is ‘n wonderlike idee, dat dit reg en noodsaaklik is – totdat ons self 
iemand moet vergewe [C S Lewis].   
Om te vergewe, is nie ‘n eenvoudige saak nie. En tog is dit emosioneel veel goedkoper om te 

vergewe as om te haat.  Wat behels dit prakties gesproke?  Die kuns om te vergewe.  
Ons kan in God se hand omval, maar ons kan nooit uit Sy hand val nie, want die Koning het nog 
'n skuif oor. 
 

Padkos: 

LEER OM TE VERGEWE  

Matteus 6 vers 14 en 15:  As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle 

hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle 

Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. 

Vergifnis is die hekkie wat oopgemaak moet word om in die tuin van vrede te kom. Mense soek 
partykeer ’n ander ingang na dié tuin. Daar is egter nie ’n ander ingang nie. Jy móét deur dié 
hek gaan. Die rede waarom daar konflik en onvrede is, is gewoonlik maar dat iemand verkeerd 
opgetree het. Skulderkenning en sondebelydenis is nie genoeg om die vrede te herstel nie. 
Mense het seergekry. Skade is aangerig. Al dié dinge word in oorweging gebring voor die hekkie 
oopgemaak word. 
Die sleutel is: “Ek vergewe jou.” Die grootste verskil tussen God en mens by die gee van 
vergifnis is dat Hy nie ’n prestasie van jou kant vra nie. Hy vra geloof. Jesus het alreeds jou 
skuld betaal. Aanvaar dit. Dis al. En antwoord daarop deur die kosbare vrede te geniet en te 
vertroetel. Moet dit nie aanhou bederf deur weer en weer doelbewus sonde te doen nie. 
[Johan Smit  Leer om te vergewe ] [Ingestuur deur Yvette Erasmus] 

 

kubergroete  tot volgende keer 
22. 05.11] 


