
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor die majesteit 

van Die Opstanding. 

 
Kortpad  Belangrike Datums  
24 April     Slegs een oggenddiens 
29 April    Karoo Mighty Men Conference begin 
 
Saam op pad vir Christus   
Visionering:   Inligting en terugvoer is ook in die voorportaal beskikbaar. 
 
Die Bybelgenootskap is tans in die proses om ŉ paar omslagontwerpe vir die Jeugbybel 
(Afrikaans en Engels) te toets en wil graag soveel moontlik terugvoer kry van die jongmense. 
Ons kan hulle help deur soveel as moontlik jongmense en jeugleiers te vra om die vraelyste 

voor 10 Mei te voltooi en hulle voorkeur aan te dui. BYBELOMSLAG marknavorsing  
    
Jesus is Lord Ministries wil  graag Danie Matthee se Obed-produksie:Lord Digitek's BIG 
Adventure  by Kleinskool laat opvoer. Dit verduidelik die belangrikheid van die Bybel in ons 

lewens. Daar word ongeveer R1800.00 [vir spelers, dekor, kostuums, brandstof, ens] benodig. 
Hierdie bediening beleef tans 'n laagtepunt ten opsigte van finansies weens verskeie redes.  
Kontak die kerkkantoor of Margita Marx [082 3374336] vir meer inligting oor donasies.  
 
Paasfees is ‘n fees om Jesus se kruisiging en opstanding te onthou en die verlossing wat 
daardeur vir ons bewerk is, te vier. Gebruik die simbool van nuut begin – ‘n eier – en ontdek 

saam met jou kinders waaroor Paasfees regtig gaan. Paasfees met 12 eiers vir kinders. 
Watter prentjie sien jy as jy die woord Paasfees hoor?  
“Paasfees was op 'n tyd vir my net nog 'n langnaweek. Geen skool met 'n bietjie meer kerk…” 
“Paasfees is vir elkeen van ons ŉ begrafnis, want die ou, sondige ek het gesterwe ..” 
“Paasfees is ‘n langnaweek. Kersfees is geskenke.” 
“Ek moet sorg dat my kinders meer van Paasfees onthou as net die sjokolade.” 
“Kersfees is die geskenkpapier waarin Paasfees se geskenk toegedraai is.” 

 Gemeentelede deel hul  gedagtes oor Paasfees  [en Kersfees] met ons. 

 
Padkos: ’n Kruismoord! 
Johannes 3 vers 16 en 17: God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun 
gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal 
hê. God het nie Sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar 
sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 
Kruisigings was nie sulke bloedlose affêres soos wat die meeste skilderye van Jesus se kruisiging 
aan ons probeer voorhou nie. Dit was barbaars en skrikwekkend. Die bekende Romeinse 
filosoof, Seneka, skryf dat as jy tot 'n kruisdood veroordeel is, dan moes jy selfmoord pleeg as 
jy kon. Volgens hom en ander skrywers uit daardie tyd was dit die heel wreedste dood wat 
iemand kon sterf. Hierdie dood van Jesus was boonop niks anders as 'n goed beplande moord 
nie. Hy is skuldig bevind en doodgemaak deur die magshebbers van die dag omdat Hy veels te 
radikaal in hulle oë was. Jesus het sy wrede lydingspad enduit gestap. Hy het nie uitgedraai toe 
Hy in Getsemane die kans gehad het om dit te doen nie. Sy skouers was daardie Vrydagoggend 
in Jerusalem breed genoeg om al ons oortredings saam met Hom kruis toe te dra. Daarom dat 
hierdie wrede plek van dood, genaamd Golgota, in een en dieselfde asem ook van lewe praat. 
Dit vertel hardop van God se nuwe Genesis met ons, want nie eens die wreedste dood denkbaar 
kon Jesus gevange hou nie. Die kaal kruis en die leë graf bevestig dit. Jesus is lewe en dood se 
Meerdere!  [Stephan Joubert  www.ekerk.co.za] 

                               
kubergroete tot volgende keer.   


