
 

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

definisie van Skrifgesag. 
 

Kortpad   Belangrike Datums  
17  - 21 Oktober  Reeks oor Lewenskwaliteit deur Dr Leon Steenkamp 
22 – 24 Oktober  Belydeniskamp by Ubuntu kampterrein. 
07 November       Dankofferfees 

26 November       Kersmark 

             

Saam op pad vir Christus         

Ons doen voorbidding vir die aanstelling van ‘n koster en ‘n skriba vir 2011. 

Belydeniskamp: meer inligting oor hulp met vervoer, koste en inskrywingsvorm.  
Almal kan hier betrokke wees. 

Huis Louisa Meyburgh het 'n oggend van vermaak  aangebied.  
Die gebruik van die woord ‘skrifgesag’ het baie algemeen geword, maar dit is nie ‘n 
vanselfsprekende woord met ‘n eenvoudige, logiese betekenis nie. Ds Veneto bespreek die 

woord vanuit 'n verantwoordbare geloofsperspektief. 
Ons loof Hom vir die wonderlike manier waarop Hy elke sel in ons liggaam in stand hou. 
 

Padkos Verander jou denke 

Filippense 4:8 Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, 

alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of 

lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.  
Jy het nie meer probleme as ander mense nie - jy dink net meer dikwels aan jou probleme! 
Stop. Lees hierdie sin weer 'n keer. Dink aan die betekenis van die sin: dit wat jy dínk, 
beïnvloed hoe jy voel. As jy aan dié stelling twyfel, probeer om kwaad te word sonder om 
eers kwaai gedagtes te koester, of probeer om hartseer te wees sonder om eers hartseer 
gedagtes te hê. Dit werk nie, nè? Om 'n emosie te ervaar, moét jy eers die gedagte hê wat 
die gevoel veroorsaak. Dit is radikale kennis; kennis wat die duiwel nie wil hê jy oor moet 
beskik nie. As jy hóé jy dink, kan verander, kan jy hoe jy vóél, verander! Niks, behalwe jou 
eie denke, kan jou negatiewe emosies in stand hou nie. Die waarheid is: dit is jou denke en 
nié jou lewe nie, wat negatief is! As jy hierdie waarheid eens besef, kan jou lewe weer 
gelukkig wees. Verandering verg egter tyd; jy het nie oornag negatief geword nie en jy sal 
ook nie oornag positief word nie. Jy kan egter 'n begin maak. Jy vra, 'Hoe?' Deur twee 
dinge te doen: Eerstens deur jou negatiewe denke te verdryf en met 'lofwaardige en 
prysenswaardige' gedagtes te vervang. Jy het daardie keuse! Tweedens, deur aan God se 
goedheid te dink. Dawid het: 'Ek wil die Here prys’ en nie Sy goeie dade vergeet nie. Hy 
vergewe al jou sondes, en genees al jou siektes. Hy verlos jou van die dood, bekroon jou 
met liefde en medelye.' (Psalm 103:2-4 NLV). Dus, as jy werklik jou lewe wil verander, 
verander eers jou denke! 
Sielskos: 1 Sam 20:30-23:29; Lukas 24:25-35; Ps 60; Spr. 22:7-11 
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kubergroete tot volgende keer.       


