
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Gebed vir Paastyd 

 

Romeine 5 vers 8 

Maar Christus het gesterf om ons te red toe ons sondaars was.  

Daarom weet ons dat God baie lief is vir ons. 

 

Met 'n bietjie kreatiwiteit en moeite kan almal in die huis  die storie van Paasfees herontdek en onthou. 

 

Weet ons kinders nog hoekom die Paasgebeure ons lewe en toekoms anders maak? Paasfees met 12 eiers 

vir kinders 

 

‘n Vraag om te oordink: wat doen ons Paasnaweek? “Een Vrydag, tweeduisend jaar gelede, struikel Jesus 

onder die las van ‘n ruwe kruis op pad na Golgota. Maar dis nie ons sake nie. Ons is haastig om met ons 

las, ons naweektasse, motor toe te struikel.” Paasnaweek  

 

Padkos   Toe vermoor hulle my Here!       

Hoekom is Jesus vermoor? En waarom so ’n wrede kruisdood? Die antwoord is eenvoudig: Hy was net te 

veel van ’n bedreiging vir die godsdienstige en politieke “establishment.” Jesus het die heersende 

godsdienstige sisteem van die dag net te veel uitgedaag. Hy het hulle sondes aan die lig gebring en vir 

gewone mense lewe gegee. Sy oortredings van die sabbat; sy ongehoorsaamheid aan reinheidsrituele; sy 

skokkende gelykenisse,  ensovoorts was vir hulle een te veel. Sy stem moes met geweld stilgemaak word. 

Jesus moes hardhandig van die toneel af verwyder word. Daarom dat die magshebbers saamgesweer het 

om Hom te laat kruisig. En tog, te midde van die brutaliteit van sy kruisdood, het God se lig ook daar in 

die donkerte geskyn. Aan die kruis het Jesus die grootste ommeswaai in die geskiedenis bewerkstellig. 

Daar het Hy ons oortredings Syne gemaak. Daar het Hy plekke omgeruil met ons elkeen wat Hom as Heer 

ken en bely. Die kruis is tegelyk die plek van dood en lewe. Dis die plek van huil en van trane afdroog! Dis 

ook die plek waar Jesus die dood se bluf geroep het toe Hy die dood se bande van Homself afgegooi het. 

Hy het opgestaan. Hy leef!   

[Goeie nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 
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