
 

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

Jeugwebwerf. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
16 November    Laaste dag vir bydraes vir ons kwartaallikse Kommunikamma 

17 November    Kerkraadsvergadering. 

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      

Ons ontmoet die nuwe poppekas-maats op ons Jeugwebwerf. 

Elke ouer wat sy kinders ‘n normale geestesgesonde lewe gun, is verantwoordelik daarvoor 

om sy kinders teen internet pornografie te beskerm. 

Goggas en lelike goeters. 

Christentieners kan die toekoms met blydskap tegemoet gaan. 

 

Padkos   Gesonde ouers, gesonde kinders 

Deuteronomium 6 vers 6 – 9: Hierdie gebooie wat Ek jou vandag gegee het, moet 

in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat 

as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet 

dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou 

voorkop wees. SKryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. 

 

Daar word tans ongeveer 10 boeke per dag gepubliseer op die tema van ouerskap. Oor die 

afgelope 21 jaar beloop dit 75,000 boeke! Mens sou dink ouers kry die opvoeding van hul 

kinders teen hierdie tyd reg. Toe nie! Dissipline in skole is woes onder druk. 

Dwelmmisbruik onder jongmense skiet die hoogte in. Geweld ook. Hoekom? Is dit omdat 

ouers bang geword het vir hulle kinders? Of omdat hulle hul verantwoordelikheid op die 

kerk en die skool afskuif om God se leefbeginsels aan hulle kinders te leer? Ek vermoed so. 

Te meer nog as 'n opspraakwekkende boek in die VSA bevind dat min of meer alles wat 

ouers koop, vanaf hul motors tot by hul huise, deur die opinies van kinders onder 15 

bepaal word. "Wie is in beheer?" 

Daar's net een antwoord! Ouers moet hulle verantwoordelikheid terugeis om hul kinders vir 

die Here groot te maak. Ouerhuise waar respek, liefde en gesonde dissipline wen, is God se 

antwoord. Deuteronomium 6 is glashelder oor die feit dat ouers met hulle kinders moet 

gesels oor die Here as hulle gaan slaap en as hulle opstaan; ook as hulle eet en as hulle op 

reis is. Kortom, hulle moet God saam met hulle kinders verheerlik in hulle daaglikse doen 

en late.  [Stephan Joubert www.kernkrag.co.za] 

                  
kubergroete tot volgende keer.       


