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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor die jeug in ons gemeente.

Kortpad
Jeugmaand
Junie-maand word jeugdag gevier - die 16e 'n openbare vakansiedag. Vanjaar is 
Maandag die 15e dan ook sommer 'n skoolvakansiedag.  Die jeug gee ons dus 'n 
bietjie blaaskans.  Gaan lees gerus meer oor die akitiwiteite van die die jeug by 
Kragga Kamma.  Kyk ook sommer na al die lekker dinge wat daar is om te doen op 
die  jeug  tuisblad.  Jonges  van  alle  ouderdomme  sal  baat  by  die  wenke  oor 
bybelstudie, gids tot dinge in die Bybel en die menigte ander aktiwiteite wat hier te 
kry is.   Maak almal sommer saam die vadersdagkaartjie vir Vadersdag, 21 Junie 
2009. 
Meer by  http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug

Padkos  Met die hulp van die GPS of padkaart op die regte pad

Ps 119: 9 Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou?  Deur hom te hou aan U Woord.

Wanneer 'n mens op reis gaan, is drie dinge seker die belangrikste: 'n betroubare 
voertuig, genoeg brandstof en dan die onmisbare padkaart of deesdae die GPS.  

Jou liggaam en gees is die voertuig en jy moet dit net soos 'n gewone motor versorg 
en laat nagaan indien jy nie alles self kan doen nie.
Die brandstof wat jou fisies aan die gang moet hou, is natuurlik dit wat jy te ete en 
drinke inneem.
Die gees word net gevul met positiewe dinge soos gereelde Bybelstudie en ander 
opbouende aksies.

Ons padkaart of GPS is natuurlik die Bybel.  Hier volg nog 'n paar riglyne en hou 
daarby om eendag die Regte Eindbestemming te bereik.

Ons verbintenis aan die hemel

Die hemel is die sentrum van die Christen se heelal en hy is met agt goue 
skakels daaraan verbind:
Ons Vader is daar (Matt. 6:9)
Ons Verlosser is daar (Heb. 9:24)
Ons tuiste is daar (Joh.14:2)
Ons naam is daar (Luk. 10:20)
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Ons lewe is daar (Kol. 3:1-3)
Ons hart is daar (Matt. 6:19-21)
Ons erfenis is daar (1 Pet. 1:3-5)
Ons burgerskap is daar (Fil. 3:20)

Ons as mense voel dikwels dat ons nie regtig behoort nie. Ons pas nie in nie, al 
het  ons alles wat  ons nodig het.  Ons vind begeertes in onsself  wat  nie deur 
hierdie wêreld bevredig kan word nie.
Die antwoord lê in die tekste hierbo. Ons is nie vir hierdie wêreld gemaak nie.Dis 
die enigste logiese verklaring. (ingestuur deur Elizma Beets)

Kubergroete tot volgende keer.


