
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor ons tuin, 
muur van herinnering en gekiedenis. 

 
Kortpad   Belangrike Datums  
06 September   Tuis-Nagmaal by Kraggakamma-Uitspanning 
07 September   Tuis-Nagmaal by Stella Londt Tehuis 
08 September   Tuis-Nagmaal by CP Bradfield Homes 
12 September   Ete vir Kleingroepe 
08-09 Oktober   Graad 7 Kamp:  As jy volgende jaar Hoërskool toe gaan, is dit ‘n kamp 
wat jy nie mag misloop nie.   
 

Saam op pad vir Christus 

Wat beteken ‘Kraggakamma’? Lees meer oor die Geskiedenis van ons Gemeente. 
Die Muur van Herinnering  is in Oktober 2001 ingehuldig. 
Soms maak ons rusie oor krummels. 
 
Padkos :  'n Gevoel van verwondering 
Jesaja 40:26 Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse 

lëer laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. 

G K Chesterton skryf: 'Die wêreld het nie 'n gebrek aan wonders nie, maar aan 
verwondering.' Indien die aarde so klein soos die maan was, sou sy swaartekrag nie aan 
ons behoeftes kon voldoen nie; as die aarde so groot soos Jupiter was, sou sy geweldige 
swaartekrag menslike beweging bykans onmoontlik maak. As ons so naby soos Venus aan 
die son was, sou die hitte ondraaglik wees; as ons so ver soos Mars was, sou die hele 
planeet elke nag met sneeu en ys bedek word. As die oseane die helfte kleiner was, sou 
ons net 25 persent van ons huidige reënval kry; as hulle een agste groter was, sou die 
jaarlikse reënval met 400 persent toeneem, wat die aarde in 'n yslike onbewoonbare 
moeras sou verander. Water vries teen 32 grade Fahrenheit. As die oseane egter aan 
hierdie wet onderhewig was, sou die ontdooiing in die poolstreke nie in balans wees nie en 
ons sou almal verys het. Om dit te verhoed, het God sout in seewater geplaas om die 
vriespunt daarvan te verander. Die Psalmdigter skryf: 'Here, hoe baie is U werke! U het 
alles met wysheid gemaak... Lewenslank sal ek die Here besing...' (Psalm 104:24-33 NLV). 
As God se werke jou nie aanspoor om Hom te prys en beter te wil leer ken nie, wat sal? 
John Stott het gesê: 'Ons grootste aanspraak op edelheid is ons kapasiteit om God te ken, 
om in 'n persoonlike verhouding met Hom te wees, om Hom lief te hê en te aanbid. Ons is 
waarlik mens wanneer ons op ons knieë voor ons Skepper is.' 
Sielskos: Am. 5:18-9:15; Luk. 17:20-37; Ps. 119:145-160; Spr. 19:1-2 
[Uit: Jou Woord vir Vandag  Dagstukkies@radiokansel.co.za www.radiokansel.co.za  ingestuur deur Sarie Harmse] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


