
 

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

Kortpad
Alle Superheros  moet 04 en 05 September by die kerk wees. 
Die tema van die kreatiewe sinodale werkwinkel 11 – 13 September is: Die Taal van 
Musiek, Woordkuns en Visuele kuns in die kerk en erediens.
As  jy Padkos  soek  om in  te  pak vir  jou  dagreis,  gaan  lees  vorige  uitgawes  van 
kuberkamma. 
 
Saam op pad vir Christus  
Elkeen het ‘n spesifieke rol in die gemeente. Waar kan ek inskakel? 
Kom  ervaar  die  Kleinskool  Vibe  en  die  Doxa  Deo  Band   tydens  ‘n  interkerklike 
jeugbyeenkoms op 11 September.
Globale skakeling dwarsoor die wêreld is vandag baie toeganklik deur middel van 
rekenaars, selfone en TV. Dis ‘n groot voorreg om moderne tegnologie ook aan te 
wend in die verspreiding van die Goeie Nuus. Elkeen wat ‘n geestesgesonde lewe 
begeer,  moet  egter  ook verantwoordelik  omgaan met hierdie  tegnologie.  Daar is 
maniere om seker te maak dat pornografiese materiaal nie toeganklik is nie. Goggas 
en lelike goeters.
Woordverkondiging is ‘n baie belangrike deel van ons webwerfbediening. Ons bedank 
ons predikante vir die preke.

Padkos   God se onveranderlike liefde        Lees: Maleagi 3:6-12.                
Maleagi 3 vers 6:  Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te 
gronde gegaan nie.
Ons leef in ’n vinnig veranderende wêreld. Die meeste mense sal ook saamstem as 
ons beweer dat al die veranderings nie altyd tot ons voordeel is nie. Groot klem word 
vandag gelê op produktiwiteit en spoed. Beproefde metodes word vervang as gevolg 
van moderne tegnologie. Die sorgvrye lewenstyl van vervloë jare is nou vervang met 
’n gejaagde bestaan.As gevolg van al hierdie dinge is daar ontelbaar baie mense wat 
wonder of die wêreld enigsins baat vind by al hierdie sogenaamde vooruitgang.
Van een ding kan ons egter seker wees – en God daarvoor dank! –  en dit is die feit 
dat Jesus Christus gister en vandag dieselfde is en tot in alle ewigheid. Wat ook al in 
die wêreld mag gebeur, ons is seker dat ons onveranderlike God steeds in beheer 
van Sy skepping is, en altyd in beheer sal bly. Wanneer dit vir jou voel of dit vir jou 
onmoontlik is om die pas van “moderne vooruitgang” te handhaaf, of as jy verward 
en onseker voel oor die spoed van die hoogs tegnologiese wêreld waarin ons leef, 
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word dan stil in die teenwoordigheid van jou Skepper en soek Sy liefde en vrede. Só 
sal jy die krag en vermoë vind om elke situasie wat in jou lewe mag opduik, deur Sy 
genade en krag te hanteer.
Heilige Jesus, U het volle liefde en vrede beloof vir hulle wat op U wag. Gee my die 
genade om ’n getuie van U onveranderlike liefde te wees in dié deel van U skepping 
waar U my geplaas het. [Uit: God se taal is liefde  - Solly Ozrovech]

Is jou hart se las te swaar om te dra? Stuur dit per gebedspos na Jesus. Hy sal 
dit verwelkom. [Uit: Die groot Gebedeboek – Samuel Rutherford]

     
Kubergroete tot volgende keer.
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