
 Padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Sy eerste daad in Getsemane  

Belangrike Datums  
25 Maart Lydensweek begin 

28 Maart Nagmaal 

19 – 24 April Volwasse EE Opleiding 

26 – 28 April Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei Kermis 2013  

03 – 05 Mei Gesinskamp 

 

Lydenstyd daag  alle gelowiges in die wêreld  uit om anders na die broosheid en nood van die mens en die  

skepping te kyk.  Die NG Kerk  is verbind aan die eenheidsprossese in die familie van NG Kerke en die proses 

om ons lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke te herstel,  vorder uitstekend .  Sinodale pastorale brief 

 

Kermis 2013 neig al meer om 'n fees eerder as 'n kermis  te word.  Kontak die sameroepers 

vir meer inligting re jou bydrae. Kermislys  Begin dadelik om items vir die Wit Olifanttafel opsy 

te sit. Kontak Madelein Naude 041 360 5077 / 082 583 9461 mnaude@webmail.co.za  

 

Ferdi en Ronel vertel van hul belewenis in ‘n spierwit sprokieswêreld. 

 

 Die egte handtekening van genade 

Handelinge 4 vers 12: [Jesus Christus] bring die verlossing en niemand anders nie. 

Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons 

verlos word nie. 

Ons het niks om ons rekening in God se boeke mee te betaal nie. Ons is kniediep in die 

moeilikheid. Ons is bankrot, want: 

Elke afdraaipaadjie het ons voetspore daarop. 

Elke oortreding het ons vingerafdrukke daarop. 

Daar’s nie ’n goor gedagte nie, of ons kop het dit agterna gedink. Elke spoor van haat en 

bitterheid is aan ons bekend. Daarom dat ons bankrot is. Ons is uitverkoop aan die dood. Die 

enigste oplossing vir hierdie chaos in en om ons, het net een naam: genade. 

Genade gebeur teen stormwind-sterkte wanneer God se Seun eiehandig die pad terug na ons 

toe bou; wanneer Hy alles weggee om ons onthalwe. Dan tref genade ons verniet. Dan staan 

ons sprakeloos voor God wat alles van Sy kant af doen vir ons wat so arm en sondig is! God se 

genade het altyd die Naam en gesig van Jesus daaroor geskryf! As jy wil weet of jy met egte 

genade te doen het, kyk na Jesus se handtekening op die prys-etiket. Jesus beliggaam alles 

waarvoor God staan. Hy is die enigste Geneesmiddel vir ons sterwende wêreld. 

Hy is die enigste Antwoord op on-genade, on-heiligheid, on-kunde, on-geloof, on-menslikheid en  

on-gehoorsaamheid!  

Jesus = suiwer genade in aksie. 
(Stephan Joubert Kernkrag www.ekerk.org.za Uit: Vrygespreek. C.U.M. Vereeniging, 2004/2010). 
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