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Kortpad
‘n Gemeenskapspan sal saamgestel word om verskeie aspekte van ons gemeenskap te 
ondersoek en te analiseer. 

Saam op pad vir Christus  

Ons  is  nie  altyd  bewus  van  die  uitwerking  van  die  digitale  revolusie  op  ons 
interpersoonlike  verhoudings  en  gemeenskapsbesef  nie.  Daar  is  alreeds  baie 
eensame, geïsoleerde mense in ons samelewing as gevolg van hulle styl en manier 
van kontak maak met die buite-wêreld. Wat kan ons doen om hierdie mense te laat 
veilig  voel  om  konkrete  verhoudings  aan  te  knoop  en  sodoende  ook  sosiale 
vaardighede te ontwikkel? 
Jesus  wil  graag  Sy  kinders  se  geloof,  gehoorsaamheid,  werk,  gewilligheid  en 
mededeelsaamheid in Sy diens gebruik. Ds Veneto Keyter
As jy ‘n lidmaat van Kraggakamma is, is jy ook ‘n lid van die Mediasentrum. Kom 
maak gerus ‘n draai in die voorportaal Sondagoggende na die erediens om ‘n boek, 
DVD of video te soek vir geestelike verryking. 

Padkos   Nader as ‘n broer 

Spreuke 18:24  Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat 
nader is as ‘n broer. 

‘n Liedjieskrywer het laat een aand deur die East End in Londen geloop en ‘n jong 
seuntjie sien stap met sy broer op sy rug. Die seuntjie was omtrent tien jaar oud, en 
sy broer, wat omtrent net so groot soos hy was, was duidelik liggaamlik gestremd. 
“Is hy nie swaar nie?” het die liedjieskrywer gevra. Die seuntjie het hom met ‘n 
swaar Cockney-aksent geantwoord: “He aint’ heavy, he’s my brother.”  Dit was die 
inspirasie vir die bekende liedjie met daardie woorde.
Wat die seuntjie bedoel het, is dat selfs al sou sy broer ‘n ton weeg, sou hy nie te 
swaar wees om te dra nie, omdat hy sy broer is. Dít is ware liefde: wanneer iemand 
daardie ekstra kilometer sal loop vir sy broer.

Die Bybel sê daar kan ook ‘n vriend wees wat nader aan ons is as ‘n broer. Jesus. Hy 
het vir my en jou gesterf. Hy kon nie meer gee as Sy eie lewe nie. Dis hoe lief Hy jou 
het. Maak nie saak wat jy deurmaak nie, watter beproewings op jou pad kom nie, 
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onthou: Jy het ‘n vriend wat nader is as ‘n broer. Jy hoef nooit alleen te voel met 
Jesus as jou Heer en jou Verlosser nie. [Ingestuur deur Elizma Beets]

Kubergroete tot volgende keer.


