
 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam in hierdie palmsondag oor:  

Wat beteken beleidenisaflegging vir jou? 
 

Rom 5:1-11 God bewys sy liefde vir verlore sondaars in Christus se sterwe. 

 

Kortpad Belangrike Datums 

12 – 13 April       Obed Paasproduksie: Geheime Verraad en Verspotte Komplotte 
25 - 27 April Karoo Mighty Men Konferensie op die plaas Renosterfontein. 
06-08 Junie Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 
As ‘n mens  God se liefde regtig verstaan, besef jy jy werk nie daarvoor nie en jy is goed genoeg.  
 
Happening 
Die Happeners se Getuienisse borrel oor van Jesusliefde nadat hulle hul afsprake met God die naweek 
nagekom het. 
 
Jongmense 
Imagine was  ‘n fantastiese geleentheid waar jongmense hulle verhouding met die Here saam met ander 
kon versterk. 

 
Die Bybelskool begin eerskomende Sondag 13 April direk na die erediens aan huis van Elizma Harmse te 
Cassiarylaan 27 .  Dit gaan plus minus ‘n uur wees en daar gaan begin word met die boek van Johannes.  
Volledige inligting sal Sondag verskaf word asook die material  wat gebruik gaan word.  Indien jy enige 
vrae het,  skakel Elizma by 083 940 5617 of tuis 041  360 2142 
 

Karoo Mighty Men Konferensie: 25 - 27 April 2014 
Alle manne van 6 tot 106 word hartlik uitgenooi na die Karoo Mighty Men Konferensie van 2014 op die 
plaas Renosterfontein net buite Middelburg, Kaap. Dis ‘n naweek waar ons as Christen manne saam by 
ons Vader se voete kan kom sit.  In die stilte van die Karoo is ons Pappa se stem baie duidelik. 
 
Ons beplan om ‘n area af te baken vir ons groep waar ons almal saam kan kamp en fellowship.  Jy is baie 
welkom om ons daar te “join”.  Daar is ook akkommodasie in Middelburg self beskikbaar. Daar is geen 
toegangsgeld vir die naweek nie.  Die enigste uitgawes is die vervoer en kos. Donasies is natuurlik baie 
welkom. (Praat met my as die finansies knyp maar jy wil graag vir ‘n naweek by ons Vader se voet gaan 
sit.) Dit is makliker as manne groepe van tussen 6 en 10 maak en saam beplan, ry en eet, maar praat as 
jy nie in ‘n groep is nie, dan maak ons ‘n plan.... Moet asseblief net nie by die huis bly nie! 
 
Gaan loer gerus op die KMMC website: karoommc.co.za. Jy kan ook daar registreer. 
Kontak gerus vir Frans Krause - 083 4526396 
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Mannegroep  
Ondersoek en bevestig die gawes wat ons Vader julle gegee het. Wat is die doel van hierdie gawes?  
 
Padlangs  
‘n Lidmaat het in die oorbruggingstyd in ons gemeente gebid: “Here, vergewe my, heg my hand met U 
bloed aan die van my broer.”  Gebuk onder die Kruis 

 
Aksie België vir Christus 
Wat beteken dit in die 21ste eeu om Jesus Christus  te volg (in ‘n westerse konteks)?   Volgens Marcel en 

Willemien Casier word baie mense meer  beïnvloed deur  die media as deur die Woord van God. Christen-

wees beteken dat wat ‘n mens ookal het en wat jy is, jy in diens moet staan van God se koninkryk. Dit vra 

‘n totale afskaal op materiële vlak en die vereenvoudiging van veels te vol agendas en dagboeke. 

Nuusflitse April 2014 en  Gebedsversoeke April 2014 

 
Muapula  
Die Van der Merwes ervaar die Here seën in gesprekke met mense. Ons bid vir voorspoed met hulle 
projekte daar. Gebedsbrief Van der Merwes 
 
 

Padkos  ‘n Kruismoord! 

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! 
 
[Kernkrag deur Stephan Joubert  www.ekerk.org] 

 

Lees meer oor Jesus se kruisiging: Markus 15 :21 – 32   Lukas 23:26 – 43   Johannes 19: 17 - 27 

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-04-13] 
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