
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor  
'n verskriklike toneel. 
 
Kortpad  Belangrike Datums  
17 April     Paasweek:  Byeenkomste vanaf Sondag tot Donderdag om 18:30 
21 April     Nagmaal in die kerksaal 
22 April     Goeie Vrydag: kruisigingsdiens 
23 April     Stil Saterdag 
24 April     Slegs een oggenddiens 
29 April    Karoo Mighty Men Conference begin 
 
Saam op pad vir Christus   

Begin elke dag hierdie maand deur 'n mooi gedagte te oordink. 
Die opdatering van die indeling van die wyke  is voltooi. 
 
Paasfees : aktiwiteite, programme, oordenking 

Wat beteken paasfees vir die jeug?  Danie Matthee verduidelik. 
Maak ‘n paaskaartjie met ‘n spesiale paasboodskap vir jou  maatjie of oulike staanders, 
mandjies, servethouers, ensovoorts. Kleuters kan ook hul eie kaartjies maak. 

Paasfees word vanjaar ook elders met feeste gevier: Reenboog-paasfees op Stellenbosch en  
C Fees op Jeffreysbaai. 
Is paasnaweek ‘n lekker langnaweek vir ons gesin? 
Die tema van die Goeie Nuus Taxi Bediening se uitreik is vanjaar: Jesus en ek.  
Bestel CD-pakkette en word so deel van hierdie uitreik.  
 
Padkos: God se trane maak die aarde donker     
Jesaja 53 vers 5 Oor óns oortredings is Hy deurboor, oor óns sondes is Hy verbrysel; 
die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur Sý wonde het daar vir ons 
genesing gekom. 
Daardie Vrydag teen twaalfuur by Golgota het alles skielik pikdonker geword. Dit was juis op die 
tyd van die dag dat die son baie helder moes skyn. Dalk is dit God se trane wat die aarde 
donker gemaak het. Hoe kan die son skyn as die Son van Geregtigheid ondergaan? Hoe kan 
daar lig wees as die Lig van die wêreld afgeskakel word? Net soos wat ons eie son letterlik 
uitbrand om lig te gee vir almal op die aarde, net so brand die ware Son van Geregtigheid daar 
aan die kruis uit om vir altyd lewe te gee. God was op goeie/donker Vrydag in rou oor die duur 
prys wat Sy Kind moes betaal. Dit was veels te hoog! Ons is die oorsaak! Jesus het die gemors 
op Sy skouers kom tel op Golgota. Daar het Hy die weerligafleier geword. Maar juis daar het 
Jesus die stukkende pad tussen God en ons permanent kom heelmaak. Sy dood is die volle 
betaling vir die nuwe kruisroete tussen hemel en aarde. G’n wonder dat ‘n Vader se hartseer oor 
Sy sterwende Kind die wêreld een Vrydagmiddag in donkerte gedompel het nie. Kom ons buig 
die week in stil aanbidding voor ons Heer daar aan die hout.   
[Kernkrag deur S Joubert www.ekerk.co.za ] 
              
kubergroete tot volgende keer.   


