
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za
Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor ons administrasie-diensterrein.

Kortpad
Kraggakamma arboretum: Daar is ‘n baie  groot versameling inheemse bome en 
struike in ons eie kerktuin. Hierdie week gee ons meer inligting oor die 
koeboebessie. http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Tuinbou

Saam op pad vir Christus
Kom ons antwoord eerlik op die volgende vrae: Wanneer laas het ek vir die Here ‘n 
verhoging gegee? Werk Hy nog met dieselfde “salarissie” wat ek Hom vyf jaar gelede 
gegee het?  Voordat ons kan bid: ”Laat U koninkryk kom,” moet ons vra: “Laat my 
koninkryk gaan.” [Anoniem in Die Groot Gebedeboek] 
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Administrasie

Padkos  ‘n Vurige Preek
Heb.10:25 “Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly 

soos party se gewoonte is nie, maar mekaar      
eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die 

oordeelsdag sien nader kom.”
Jy het moontlik gehoor van die lidmaat wat nie meer kerk bygewoon het nie. Die leraar 
het hom gaan besoek. Dit was ‘n koue aand en hy het voor die kaggel gesit. Die leraar het 
hom tuisgemaak, maar niks gesê nie. Na ‘n paar minute neem hy die knyper en haal een 
van die brandende stompe uit die vuur en sit dit eenkant. Toe sit hy weer terug in sy stoel 
en bly stil. Die stomp se vlammetjie het gou uitgegaan. Nog steeds sê hy nie ‘n woord 
nie. Uiteindelik kyk hy op sy horlosie en besef dit is tyd om te gaan. Hy staan op, tel die 
dooie stomp op en sit dit weer terug in die vuur. Dadelik begin dit weer gloei en vlamvat.
Toe hy deur toe stap, sê die gasheer: “Baie dankie vir u besoek en veral vir die vurige 
preek. Ek sal Sondag weer op my plek wees.”
Die simboliek agter hierdie storie is nie moeilik om te verstaan nie. Baie van ons dink dat 
ons dit op ons eie sal maak as enkeling-Christene in die wêreld daar buite. Maar ons het 
mekaar nodig – God se Woord stel dit baie mooi dat ‘n oog of ‘n arm of ‘n hart op sy eie 
maar swak is. Dis eers as die geheel saamwerk dat die liggaam tot sy volle potensiaal 
kom. (Rom.12:5; 1 Kor.12)                                         [Ingestuur deur Elizma Beets]

Kubergroete tot volgende keer.
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