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Kom kuberklets en kuberkoukus oor 'n verskriklike toneel. 
 
 

Kortpad  Belangrike Datums  
08 April            09:00 
15 April            Almal word genooi om saam te kom eet na die erediens            
27 - 29 April    Mighty Men Konferensie      
11 Mei              Kermis        
 
 

Saam op pad vir Christus  
Wat beteken paasfees vir die jeug?  Danie Matthee verduidelik. 
Maak ‘n paaskaartjie met ‘n spesiale paasboodskap vir jou  maatjie of oulike staanders, 
mandjies, servethouers, ensovoorts. Kleuters kan ook hul eie kaartjies maak. 

Is paasnaweek ‘n lekker langnaweek vir ons gesin? 
 
 

Padkos God se trane maak die aarde donker     
Jesaja 53 vers 5 Oor óns oortredings is Hy deurboor, oor óns sondes is Hy verbrysel; 
die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur Sý wonde het daar vir ons 
genesing gekom. 
Daardie Vrydag teen twaalfuur by Golgota het alles skielik pikdonker geword. Dit was juis op die 
tyd van die dag dat die son baie helder moes skyn. Dalk is dit God se trane wat die aarde 
donker gemaak het. Hoe kan die son skyn as die Son van Geregtigheid ondergaan? Hoe kan 
daar lig wees as die Lig van die wêreld afgeskakel word? Net soos wat ons eie son letterlik 
uitbrand om lig te gee vir almal op die aarde, net so brand die ware Son van Geregtigheid daar 
aan die kruis uit om vir altyd lewe te gee. God was op goeie/donker Vrydag in rou oor die duur 
prys wat Sy Kind moes betaal. Dit was veels te hoog! Ons is die oorsaak! Jesus het die gemors 
op Sy skouers kom tel op Golgota. Daar het Hy die weerligafleier geword. Maar juis daar het 
Jesus die stukkende pad tussen God en ons permanent kom heelmaak. Sy dood is die volle 
betaling vir die nuwe kruisroete tussen hemel en aarde. G’n wonder dat ‘n Vader se hartseer oor 
Sy sterwende Kind die wêreld een Vrydagmiddag in donkerte gedompel het nie. Kom ons buig 
die week in stil aanbidding voor ons Heer daar aan die hout.   
[Kernkrag deur S Joubert www.ekerk.co.za ] 
              
Kubergroete tot volgende keer 

[08.04.12] 


