
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus hierdie paasfees saam oor:  
 

Eseg 37 - God bring lewe waar daar dood was. 

Kortpad Belangrike Datums 

 

20 April             Erediens in die kerkgebou. Bring asseblief blomme saam om by kruis te plaas en na 

                        die diens weer te kom haal om vir iemand te gaan gee wat dit nodig het. 

27 April             Erediens in die kerkgebou 

25 – 27 April Karoo Mighty Men Konferensie 

06 - 08 Junie     Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

13 – 15 Junie     Wild at Heart Bootcamp vir mans. 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Paasfees 

Paastyd is so ‘n heilige tyd vir ons as Christene. Ons word gedurende hierdie tyd net opnuut herinner aan  

die offer wat Jesus Christus vir ons aan die Kruis gebring het en aan Sy onbaatsugtige liefde vir ons. 

 

Wanneer gaan die dag kom dat daar geen Christenvakansiedae meer sal wees juis omdat ons nie meer 

omgee waaroor dit gaan nie?   Gaan ons dan huil oor ons langnaweke?  

Lees gerus die ander gedagtes rondom Paasfees op ons Paastyd-bladsy. 

 

Padlangs  

‘n Verskriklike toneel. 

 

Avontuurweek 

Avontuurweek vind hierdie jaar plaas vanaf 7 - 11 Julie 2014.  Elke dag tussen 08:00 tot 13:00. 

By NG Kerk Lorraine, NG Kerk KraggaKamma en by NG kerk Hoogland  

(besoek www.avontuurweek.org.za/ om u kind by NG Kerk Kraggakamma in te skryf) 

Koste beloop R120 per kind vir die week of R30 per dag.  

Maar as u u kind voor 31 Mei 2014 inskryf en betaal, kry u die "early bird" tarief van R100 per kind vir die 

week 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/13%20April%202014.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=paasfees2
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=paasfees2
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs


 

Padkos  Om vry uit te stap.  

Kolossense 2 vers 13: Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige 

natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak 

deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.  

Ons almal lei aan ‘n terminale siekte, die siekte van sonde. Elkeen van ons dra die las van hierdie siekte 

elke dag met ons saam. Elkeen van ons het in ons lewe iets waaroor ons blywende skuldgevoelens het. 

Sommige van ons blameer onsself vir iets wat ons aan ‘n ander gedoen het waaroor ons jare later nog 

spyt het. Ander dra swaar aan die las van ‘n sonde wat hulle net nie kan aflê nie. Soms blameer ons ons 

vir iets wat nie eens ons skuld was nie soos iemand se dood, jou ouers se egskeiding of ‘n vriendskap wat 

tot niet gegaan het. 

Die hartseer is: skuldgevoelens tas ons selfbeeld aan en beïnvloed al ons verhoudings. Dikwels is ons 

skuldgevoel heeltemal buite verhouding met die daad wat ons gepleeg het. En so stel ons onsself aan as 

ons eie aanklaer, regter en laksman. Maar watter soort aanklaer gaan jy wees as jy jou self moet verhoor? 

Watter soort regter gaan ‘n oor hê vir jou pleidooi om genade as jy jouself geen medelye gun nie? En hoe 

gaan jy die laksman ooit ontsnap as dit jyself is. 

Wees jouself genadig en plaas jou in God se hande. Pak vandag jou sonde en skuld op Jesus Christus wat 

met moeite mens geword het en met oneindige pyn en lyding gesterf het, die dood oorwin het juis sodat 

jy die las van jou kan afgooi. Laat staan dit wat agter lê en kyk vorentoe. Dis die beste deel van die lewe, 

want dis sonder die las van die verlede. 

Gebed: Here, dankie dat ek my las kan neerlê by die kruis. U bring vir ons bevryding van die las 

van die verlede. Amen          

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-04-20] 


