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“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle as die koringkorrel  
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen;  

maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” - Joh. 12:24. 
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Gebed (Willie Jonker)  
Here Jesus, u graf en u kruis was nie die laaste woord oor U nie. Dankie dat die donkerte van ons 

ellende ook nooit die laaste woord oor ons is nie, omdat U uit liefde vir ons gesterf, én 
opgestaan het! U weet dat die lewe ‘n manier het om ons te breek, sodat ons nooit weer 

dieselfde kan wees nie. Maar dankie, Here Jesus, dat U in staat en gewillig is om óf ons situasie 
óf onsself so te verander dat ons bokant die donkerte en verdriet kan uitkom, wel met die 

merktekens van die kruis aan ons, maar tog ook met iets van die heerlikheid van u 
opstandingslewe in ons.  

 
Golgota W.E.G. Louw (1913 - 1980)  

Met rooi, gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot ontsluit, het Hy – gelaaf met 
mirre en bitter wyn – Teen Golgota sy droewe gang gestuit.  

Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek; sy naakte liggaam het hul 
oopgevlek oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en 
been met felle slae ingejaag: sy hande, verstrak in laaste, goddelike seën, het Hy wyd uitgebrei 

oor álle lande . . . Die vroue roep in duisternis en treur . . . Die aarde beef . . .  
Die tempelvoorhang skeur.  [Uit: Die passie van ons Heer - Groot Verseboek 2000, p. 196.]  

 VOORBIDDING:  
 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Sybrand Vermeulen - in hospitaal 
 Vir elke persoon wat siek is, in die hospitaal is en die wat tuis aansterk! 
 

 

        NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 

 250 mense word nou by ‘n erediens toegelaat. Weens die aanpassing in getalle sal die 

laaste videoboodskap Vrydag 2 April op sosiale media beskikbaar wees. As getalle weer 

verminder, sal aanlyn boodskappe ook weer opgeneem word. 

 Baie Geluk aan Charlene in die finansies kantoor en haar man, Jaco, met die geboorte 

van klein Carli. 

 Ds. Petrie is met verlof van Maandag 5 April tot Maandag 12 April 

 Sondag 11 April Erediens – Ds. Bas Peters 

 Druiwekonfyt (Hanepoot) nou in die kerkkantoor beskikbaar! (R40/R50) 

 Koekies (R20) en beskuit (R40) in kerkkantoor beskikbaar. (Milo-koekies, gemmerkoekies, 

gemengde soetkoekies, ontbytbeskuit, sadebeskuit, karringmelkbeskuit) 



Meer oor Goeie Vrydag 

Die einde van Lydenstyd breek aan met Goeie Vrydag.  Goeie Vrydag is die dag wat 
Christene wêreldwyd die Kruisiging van Jesus onthou en dit vorm deel van 
Paasnaweek. Die datum wissel van jaar tot jaar aangesien dit verband hou met die 
maan se siklus. 
Die laaste week voor Goeie Vrydag (Sondag tot Donderdag) word genoem die 
Groot Lydensweek waar die laaste gebeure in Jesus se lewe voor die kruisiging 
herdenk word, soos die Intog in Jerusalem (Palmsondag), Jesus se salwing en die 
laaste Avondmaal (Donderdagaand).  Op Goeie Vrydag is die simboliese kleur swart 
of somber, donker kleure. 

Meer oor Paassondag 

Paasfees het in die Joodse tradisie bekend gestaan as “Pascha.” Tydens die Joodse 
Pasga het hulle, hulle bevryding uit Egipte en slawerny gevier. Christus het met Sy 
opstanding tydens Pasga die sonde en dood oorwin en ons finaal 
bevry.  Paassondag staan bekend as Opstandingsondag, omdat daar teruggedink 
word aan Jesus wat uit die dood opgestaan het, soos die Nuwe Testament dit 
beskryf. Hierdie opstanding het op die derde dag nadat Jesus gekruisig is, gebeur. 
Christene versier gewoonlik hulle liturgiese ruimte op die Paassondag met blomme 
en helder kleure wat nuwe lewe en vreugde simboliseer. Hierdie helder kleure 
staan in kontras met die swart en somber kleure van Goeie Vrydag. In sommige 
kerktradisies word nuwe bekeerlinge op Opstandingsondag gedoop. Daar is ook 
kerke wat die kleur wit gebruik (byvoorbeeld wit lelies) as ‘n teken van oorwinning 
en reinheid. 

Idees vir families 

Maak ‘n kruis 
Maak as gesin ‘n kruis met iets uit julle tuin of omgewing byvoorbeeld takke, 
wingerdlote, planke, karton of skulpe. Versier dit met lint, knope, kraletjies ens.  en 
plaas dit iewers sentraal in die huis. Lees die verhaal van Jesus se kruisiging in 
Matteus 27. Met kleiner kinders kan julle ‘n Kinderbybel gebruik. 
 
Paaseier verf 
Verf wit paaseiers of leë eierdoppe in kleure soos: 
• Rooi – Jesus se bloed (liefde) 
• Pers – Jesus is Koning 
• Blou – Heilige Gees is by jou 
• Geel – Ons het die ewige lewe 
• Groen – Groei en ‘n nuwe begin0 



 
 
Sondag vroeg opstaan 
Stel as gesin jou wekker vir net voor sonsopkoms. Maak ‘n koppie koffie of ‘n 
warm sjokolade en kyk saam na die son wat opkom. Julle kan, indien moontlik, op 
die huis se dak sit, of selfs na ‘n “koppie” in die omgewing ry.Terwyl julle wag vir 
die sonsopkoms, kan julle terugdink aan die oggend toe Maria Magdalena, voor 
sonsopkoms, na Jesus se graf gegaan het en dit leeg gekry het. 
Net soos wat die son opkom en lig vir die aarde bring, so bring Jesus se 
opstanding ook nuwe Lig en hoop vir die aarde. 
 
Klip voor graf 
Elkeen in die gesin soek ‘n mooi klip in die tuin of in julle omgewing. Die klip laat 
ons dink aan die groot klip wat voor Jesus se graf weggerol is. 
Gebruik verf of penne om die klip te versier. Skryf op die klip iets soos “Jesus 
lewe” en hou dit op ‘n plek waar dit jou kan herinner aan Jesus se opstanding. 
 
Paaseier soektog 
Steek ‘n klomp verskillende paaseiers weg en laat die kinders (en grootmense) dit 
soek. 
Die simboliek van ‘n (paas)eier is nuwe lewe en laat ons dink aan Jesus wat vir 
ons nuwe lewe gee deur Sy opstanding. Die hol/leë eiers herinner ons ook aan 
Jesus se leë graf. Gesels met mekaar oor hierdie betekenisse. 
 
Bak paasbolletjies “Hotcross buns” 
Soek ‘n lekker resep vir paasbolletjies op die internet. Lees ook sommer op die 
internet waar die gebruik om paasbolletjies te maak vandaan kom. 
Bak saam die paasbolletjies en terwyl julle dit as gesin saameet, dink terug aan 
Jesus se dood en opstanding en wat dit vir jou beteken. 
 
Wit lelies 
Wit lelies is die blom wat simbolies is van die opstanding. Koop ‘n bos wit lelies 
en gaan gee dit as ‘n gesin vir iemand wat siek is. 
Bid vir die persoon. 
 
Plant ‘n saadjie 
Gebruik ‘n leë eierhouer en plant dit vol saadjies. Die saailing wat opkom kan in 
die eierhouer in die grond oorgeplant word. Die plantjie wat opkom herinner ons 
aan die nuwe lewe wat ons elkeen kry deur Jesus se opstanding. 

 
BRON: dinkjeug.co.za 



 
 

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
vir die gemeente deur die  ZAPPER 

selfoon toepassing gee. 
 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

ELKE BIETJIE HELP 
Gebruik die mannasakke in die mandjie by die kerkdeure of pak dit in ‘n gewone plastiese sak 

Pakkies sop 
sakkies sop-mengsels. 

Blikkies vis & bief 
blikkies gemengde groente. 

Pakkies Soya Mince  
 2 Minute Noodles. 

Spaghetti & Macaroni  
Klein pakkies suiker, koffie en tee. 

Poeiermelk & boksie melk. 
Toiletpapier, tandepasta,   

seep, sjampoe, vroue-doekies. 
Skoonmaakmiddels. 

VRYDAG 2 APRIL 
09:00  Erediens - Goeie Vrydag/Nagmaal / Laaste Video– en Geskrewe Boodskap. 
SONDAG 4 APRIL 
09:00  Paasfeesdiens - 250 mense word toegelaat - Geen video-boodskap. 
MAANDAG 5 APRIL 
Gesinsdag 
WOENSDAG 07 APRIL  
08:00   Senior Manne 
09:00   Vroue Gebedsgroep 
DONDERDAG 08 APRIL 
09:00   Gebedskursus - Gratis - Kerkkantoor: (0218535991) 
VRYDAG 09 APRIL 
05:30    Sakemanne 
06:00    Mannebyeenkoms (kerk) 
SONDAG 11 APRIL 
09:00   Erediens. Ds. Bas Peters. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
09:00-10:15   Kinderkerk:  Dinamiet Kiedz/Belofteland (Karin Kuys (0836430653) 
17:30-19:00   Lifeline Youth Tijane Visser (0832870954) & Attie Lambrechts (0794422230) 


