
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad       Belangrike Datums 

10 April         #Imagine Tienerfees op Jeffreysbaai 

14 April         Kermis konvenorsvergadering 

24 -26 April   Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei           Kermis 2015 

09 Mei           Susan Coetzer is die gasspreker by Huis Louisa Meyburg se funksie 

06 – 10 Julie  Avontuurkamp 

24 – 26 Julie  ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

Groot Lydensweek 

Nie een ‘familiefoto’ van Jesus is uit Sy geslagsregister gehaal nie, ten spyte van die mense wat skande 

oor die familie gebring het.  Die geslagsregister in Matteus 1 sê vir ons God wou familie wees van slegte 

mense. Sien jou familie. 

Ons kan nie net in verwondering voor die kruis kniel en die lydenstasies gaan besoek terwyl trane oor ons 

wange loop en dit is al wat gebeur nie. Nee, ek  moet  toelaat dat my Verlosser aan die kruis my lewe 

onherroeplik verander. As jy toegelaat dat die Groot Dienskneg jou was, sal jy nie anders kan as om in 

getuienis, gasvryheid, liefde en diens ander te was nie. As die Here my gewas het, wil ek ander gaan was. 

 

Pontius Pilatus staan as ewige herinnering aan ons mislukking, of eerder, ons aandadigheid aan die 

kruisiging van Jesus. Sy naam bly behoue in die belydenis van die kerk as ‘n stuk kritiek op ons, ‘n stuk 

ontmaskering, ‘n stuk ontbloting, van wie ons waarlik is en wat ons waarlik bedink en doen, selfs in ons 

beste oomblikke. Sien jouself. 

Paasfees 

Paastyd is by uitstek die blye feesviering van die opstanding van die Here Jesus Christus.  Die bekendste 

simbool is die son(lig) wat opkom.  Wat is Paastyd? 

Sondae verkondig die kerkklokke, die eredienste, die sakramente en al die ander gebeure die 

triomfboodskap: “Die Heer het waarlik opgestaan!”  Hoogtepunt van kerklike kalender. 

Sonder Sy lyding sou die lewe puntloos gewees het. Deur Sy opstanding het ek selfs die krag om die dood 

te oorwin. Paasfees is die belangrikste tydperk. 

Sondag koop ons paaseiers, en die kafeebaas stoot dit saam met die oggendkoerant en die 

bakkersbroodjie oor die toonbank.  Paasnaweek. 

Gedurende hierdie besondere tyd vas ons van sekere dinge en vier fees oor ander. Feast for Lent. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Sien%20jou%20familie%20Matteus%201.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Joh%2013%20As%20die%20Here%20my%20gewas%20het,%20wil%20ek%20ander%20gaan%20was.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Sien%20jouself%20Matt%2027.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
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=paasfees2
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=paasfees2


Kermis 2015 

Nou is daar min tyd oor voor ons Kermis op 1 Mei. Die enigste datum wat oop is vir ons   

konvenorsvergadering  is Dinsdag 14 April. Wat benodig ons die meeste? Jou gebed.  

 

Padkos   “Was jy daar toe hulle my Heer gekruisig het …”  

Lukas 22 vers 15: Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd 

saam met julle te eet voordat Ek ly.”  

Jesaja 53 vers 2: Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die 

voorkoms dat ons van hom sou hou nie. 

 

Paasfees is ‘n tyd om op reis te gaan - nie see toe of wildtuin of berge toe nie, maar op ‘n innerlike reis 

waar jy stap vir stap die passie van Christus meemaak asof jy self daar was en die ongelooflike drama van 

afskeid, verraad, lyding en sterwe beleef het. Dis ‘n reis wat jy nie durf misloop nie, want meer as enige 

ander Christenfees is dit die fees wat ons ten diepste konfronteer met ons Christelike geloof. Dit is die fees 

by uitstek wat ons verander en nuut maak. 

Word deel van die Christus se passie deur Pase met passie te vier – nie as buitestaanders nie maar as ‘n 

bewoë deelnemer. Plaas jouself in ‘n bokamer êrens in Jerusalem 2015 jaar gelede waar Jesus die pasga 

vir oulaas saam met sy dissipels vier voordat hy die pyn van verraad en verloëning van die wat die naaste 

aan hom was, moes verduur. 

Op Goeie Vrydag rou ons saam met die skepping oor die dood van die Skepper toe die natuur van skok 

geruk het en die ganse skepping asem opgehou het. Op stil Saterdag tussen Goeie Vrydag en 

Opstandingsondag verkeer die mensdom figuurlik gesproke tussen die hemel en die hel. Dink daaraan dat 

Christus die reis van die dood terug na die lewe onderneem en voltooi het vir geen ander rede as om 

nuwe lewe in jou are terug te blaas nie. Sy oorgang van die dood na die lewe maak dit vir jou moontlik 

om op te staan en te lewe. Juig dus saam met die skepping wanneer jy jou groet op Opstandingsondag 

helder laat klink saam met miljoene ander: “Christus het opgestaan! Ja, Hy het waarlik opgestaan!” 

 

Gebed: Here, as U dood en opstanding vir my net ‘n ontroerende tafereel tussen die blaaie van 

'n boek bly, het U verniet gesterf. Blaas U asem oor my lewe sodat ek kan opstaan en voluit 

lewe. Amen         

[Hennie Symington www.versndag.co.za ]  

 

kubergroete tot volgende keer 
[2015-04-05] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis2015
http://www.versndag.co.za/

