
 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor die visioneringsproses. 
 
Saam op pad vir Christus   
Die Visioneringsproses 
Baie dankie aan almal wat met soveel toewyding en entoesiasme deelneem aan die proses en die 
besprekingsvrae in groepverband bespreek of persoonlik oordink.  Tot dusver het ek terugvoer van 13 
groepe oor Week 1 ontvang en 11 groepe het reeds hulle kommentaar oor Week 2 ingestuur.  Daar is 
ook individue wat hulle kommentaar weekliks instuur.  Dit is nog nie te laat om julle kommentaar te 
stuur nie!!  Die gemeente is ‘n liggaam en ons het elkeen se deelname nodig.  Ons sal almal se 
kommentaar op die webblad plaas, sodat almal dit kan lees.   
Die kommentaar getuig van diepsinnige nadenke en ‘n ernstige soeke na God se plan van hoe ‘n 
gemeente moet funksioneer.  Ek is werklik beïndruk met die diep geestelike aard van die kommentaar en 
die geweldige positiewe gesindheid oor die gemeente.  Ek bemerk by almal met wie ek te doen kry ‘n 
begeerte dat Kraggakamma ‘n gemeente moet wees wat volgens die Bybelse beginsels funksioneer.  Wat 
nog meer verblydend is, is dat mense sê verandering begin by onsself en dat ons nie moet vinger wys na 
ander nie.   
Die kerkraad is ook met ‘n baie intensiewe proses van geestelike onderskeiding besig.  Ons het reeds ‘n 
baie geseënde byeenkoms gehad waar ons spesifiek gevra het wat verwag die Here van ons as leiers.   
My oorhoofse indruk is dat daar reeds in hierdie kort tydjie ‘n gesindheidsverandering by baie mense is.  
Dit is net die Here wat dit kan bewerkstellig.  Hy is ongetwyfeld aan die werk in die gemeente en ek kan 
sien dat baie mense hulleself oopstel sodat God hulle kan aanraak.  Ek kan reeds sien dat die Here besig 
is om groot dinge in Kraggakamma te doen en sien met opgewonde afwagting uit na wat voorlê.   
Baie dankie vir almal se goeie samewerking.  Bid asb vir die proses van visionering.  Vra vir insig sodat 
ons die leiding van die Heilige Gees sal raaksien.  Bid dat elke knie in Kraggakamma sal buig en elke 

tong sal erken: Jesus Christus is Here! Tot eer van God die Vader (Fil 2:11)   
[Opgestel deur Kobus Prinsloo 24 Maart 2011] 
 
Terugvoer oor Besprekingsvrae Week 1 [28 Februarie – 04 Maart 2011]  is hier aangeheg. Dit sal 
volgende week op die webwerf geplaas word. 

         
Padkos: 

GEBUK ONDER DIE KRUIS 
Wys ek die vinger, staan ek skaam verwonder aan my sonde. 

Stem my broer saam met my in Kraggakamma, 
Sy genade het ons gered en druk die kruis verder sag op ons skouer. 

Met U bloed nog helder sigbaar op die hout, besef ek dis werd om die gewig te dra. 
Sag drup my sweet in die sand, as my broer by my die kruis neem. 

Vaagweg sien ek sy skadu, dis dan Jesus s’n!!! 
Val ek in die sand, om Hom te dank dat ek hiervan deel kan wees. 

 
Sal die wêreld sien dat in die plek van pyn, ‘n vreugdeboodskap verskyn 

Aan die wat dors het , kom drink water wat ewig lewe gee. 
Kan ek nie glo dat toe dit lig word die man van wie ek brood neem, 

Die een was wat ek gister nie die traan van wou vee. 
 

Here, vergewe my, heg my hand met U bloed aan die van my broer. 
Steek U die lamp aan in U huis, die lamp wat op ons pad van hier af sal skyn. 

Sien ek dofweg in die verte die houtbalk op almal se skouer, 
Verbeel ek my of sien ek deur die skeur in die bevlekte kleed, Jesus hang aan die kruis. 

Sien ek bo dit geskrywe staan, 

“WELKOM IN KRAGGAKAMMA” 
[Gedig vir Oorbruggingstyd. Ingestuur deur Gemeentelid] 

 

kubergroete tot volgende keer.   


