
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
RAMSHORING - (‘n Ramshoring word geblaas en ‘n paar kinders hardloop in...) 
 

Willem: Sjoe, het jy daardie groot lawaai gehoor, Adel? 
 

Adel: Ja, dit wat ‘n shofar. 
 

Willem: ‘n Watse ding.....  ‘n sofa? 
 

Adel: Nee, jou “stupid”!  ‘n Mens sit op ‘n sofa.  ‘n Shofa - dis ‘n ramshoring. 
 

Willem:  ‘n Ramshoring?  Nou hoekom raas dit so? 
 

Adel: Die ramshoring het die kinders geroep.  Het jy gesien hoe kom hulle 
ingehardloop? 

 

Willem: O ja!  Hulle was so mooi! 
 

Adel: In die ou dae het die ramshoring geblaas wanneer GOD sy kinders bymekaar 
geroep het. 

 

Willem: Nou wat wil GOD vandag vir die kinders sê? 
 

Adel: Nie net vir die kinders nie – vir die grootmense ook.  Vir al sy kinders! 
 

Willem: Die kinders het so mooi gesing en gebid.  Ek dink GOD was baie bly! 
 

Adel: Ek dink ook so. 
 

Willem: Jy het nog nie my vraag beantwoord nie, Adel. 
 

Adel:   Watse vraag nou al weer Willem? 
 

Willem: Wat wil GOD vir sy kinders sê vandag? 
 

Adel: O ja!  Ons kerk gaan van vandag af begin met ‘n 40 dae projek.   
 Die ramshoring het geblaas, want almal moet nader skuif en kom luister.   
 Vir veertig dae gaan ons alles opsy sit en vir GOD luister. 
 

Willem: (Willem krap sy kop)  Dis baie dae – sal ek ooit alles kan onthou? 
 

Adel: Onthou jy Mamma het laasweek vir ons vertel van die boek wat ons kerk gaan 
lees?  Ek is seker ons sal ook die boek koop vir ons huis.  Die dominee gaan 
ons net-nou alles daarvan vertel. 

 

Willem: Okay - maar dan moet jy nou stilbly.  Jy praat ver te veel. 
 

Adel: Is nie!  Dis jy wat te veel vrae vra! 
 

Willem: Ag, jy dink net jy is slim. 
 

Adel: Ag tog Willem, kyk hoe lag die mense vir jou.  Kom ons gaan. 
 

Willem: Totsiens maatjies, sien julle gou weer. 
 

Adel: “Bye” maatjies!!!!! 


