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PAASBOODSKAP 

VAN DIE 

VOORSITTER 

Hallo julle,  
 
Die Woord leer ons dat daar 7 feeste in die Bybel se tyd ingestel was. God het 
gesê dit is heilige instellings en Sy kinders moet dit getrou elke jaar vier. 
(Exodus 23: 14-1).  

 
 

Die eerste 
seisoen 
(Maart/April) 

1. Paasfees: Kruisiging van 
Jesus soos die lammetjies. 

Die fees is volbring. 
  
Die fees verteenwoordig die 
VREDE wat ons kry as ons 
Hom as ons Saligmaker 
aanneem en bely dat hy ook 
vir my en jou sondes gesterf 
het aan daardie kruis. 

2. Fees van die Ongesuurde 
Brood: 
Suurdeeg verteenwoordig 
sonde. 

3. Fees van die Eersteling Gerf: 
Opstanding van Jesus. Hy was 
die eerste mens wat hemel toe 
is en was die eerste gerf wat 
die res van die oes (ONS) ryp 
verklaar as ons hom 
aangeneem het. 

Die tweede 
seisoen 
(50 dae na Sy op-
standing) 

4. Fees van weke [Pentacost]: 
Uitstorting van die Heilige 
Gees.   
 

Die fees is volbring.  
 
Dui op die KRAG wat ons as 
gelowiges het in SY naam.  

Die derde 
seisoen 
(September/Okto-
ber) 

5. Fees van Trompette: 
Wegraping of wegvoering van 
die Bruid. Ongeredde mense 
bly agter. 

Die Fees verteenwoordig die 
RUS wat ons sal ingaan na 
die wegraping .  
 
Díe fees is nog nie volbring 
nie. 
 
 
 
Díe fees is nog nie volbring 
nie.  

6. Versoening fees: 3 jaar in die 
Hemel saam met Hom waarna 
ons terugkom saam met  Hom 
vir die slag van 
ARMAGEDDON 

7. Loofhutte Fees: Duisend jaar 
in rus saam met Hom. 



 
Ek het in ‘n vorige boodskap verwys na 2 Korintiërs 3 - dat ons sluiers oor ons 
harte het as dit by die lees en verstaan van die Ou Testament kom. Dit is net 
meer beduidend in Engels (ek haal die Engelse gedeelte hieronder aan) .  
 
14: But [in fact] their minds were hardened [for they had lost the ability to 
understand]; for until this very day at the reading of the Old Covenant the same 
veil remains unlifted, because it is removed [only] in Christ.   
15: But to this day whenever Moses is read, a veil [of blindness] lies over their 
heart;   
16: but whenever a person turns [in repentance and faith] to the Lord, the veil is 
taken away.   
17: Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty 
[emancipation from bondage, true freedom].   
18: And we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of 
the Lord, are progressively being transformed into His image from [one degree 
of] glory to [even more] glory, which comes from the Lord, [who is] the Spirit.  

 
Die feeste (in die tabel hierbo) was een van die dinge wat ons verloor het, heel 
waarskynlik as gevolg van die sluier oor ons harte. Ons kerke het sekerlik ook ‘n 
aandeel daarin gehad. As ons die feeste begin ondersoek, kom jy agter dat die 
betekenis daarvan eintlik so ongelooflik mooi is.   
 
Ons weet die Israeliete het Paasfees gevier vir 1500 jaar voor die kruisiging van 
Jesus en alles het gedui op Sy koms om weer hoop vir die mens te bring. Om 
weer in verbond met die Here te lewe.  
 
1. Paasfees:  
• In aanloop na hierdie fees het die hoof van elke huis 5 dae voor die fees ‘n 

lammetjie uitgekies en hom elke dag ondersoek om seker te maak hy het 
geen gebrek nie - Net so was Jesus vir 5 dae ondervra en fout in Hom 
gesoek sodat Hy nie waardig sou wees nie.  

• Paas Vrydag 09h00 het die Israeliete begin om die lam voor te berei vir 
slagting. Hulle het onder andere die lam se hare afgeskeer vir die 
voorbereiding – Jesus is in dieselfde tyd aan die kruis vasgespyker.  

• Die middag om 15h00 is die lam geslag en die bloed is teen hul kosyne 
gesmeer met ‘n Hissopplant se blare. Dit was vir beskerming – Jesus het 
dieselfde tyd aan die kruis sy laaste asem uitgeblaas, gesterf en Sy bloed 
bring vir ons  genade, beskerming en die ewige lewe.  

• Die dag ná Sy dood was dit die SABBAT. Onthou in die Bybelse tyd was 
sabbat op ‘n Saterdag. Weer eens het die kerke dit goedgedink om dit te 
verander om sabbat op ‘n Sondag te vier. God het dit nooit verander nie.   

 
2. Fees van die Ongesuurde Brood:  

 Díe fees wat oor dieselfde naweek begin het en vir 7 dae gevier is, was die 
fees van ongesuurde brood. Dit het vir die Israeliete laat terugdink aan die 
spoed waarteen hulle Egipte moes verlaat onder leiding van Moses. Daar 
was geen tyd om eers die deeg te laat rys op hulle uittog nie. Hulle het ‘n 



tradisie gehad waar die hoof van die huis al die moontlike plekke moes 
deursoek waar enige korreltjie suurdeeg kon agtergebly het nadat hulle die 
huis skoongemaak het. Hy het met ‘n veertjie enige krieseltjie 
bymekaargemaak en op ‘n vuur buite gaan gooi. Die suurdeeg het sonde 
verteenwoordig en ons moet ook deur die tyd die “suurdeeg” in ons lewens 
soek en verwyder sodat ons skoon voor Hom kan verskyn as ons voor Sy 
aangesig gaan om Hom te aanbid.  

 
3. Fees van die Eersteling Gerf: 

 Hierdie fees, die laaste oor díe naweek, As die oeste ryp was op die lande 
het hulle ‘n eersteling gerf gepluk en na die priester gevat. Die priester het 
dit dan voor die Here gewaai om die oes as Syne te verklaar. God moes dit 
eers aanvaar as ‘n “wave offering”.  Dit het beteken die eienaar kon sy lande 
begin oes. So was Jesus dan ook die eersteling mens wat Hemel toe 
gegaan het en so die res van die oes ryp verklaar het. Hy het so die weg 
gebaan vir jou en my as bruid om weer in verhouding met die bruidegom te 
kom. Daar is geen meer prys te betaal nie want Hy het alles vir ons gedoen.  

 
Dit is nou ‘n tyd van nabetragting. God het die pandemie wat ons nou beleef nie 
toegelaat om vir jou en my vrees te bring nie. Ek dink Hy wil hê ons moet net’ n 
bietjie stil staan en kyk wat om ons aangaan. Koester die dinge wat eintlik meer 
belangrik is as geld, mooi karre en ‘n spoggerige huis. Jou verhouding met Hom 
is die mees belangrike ding in jou lewe en as ons dit nie in díe tyd kan regkry 
nie, het ons baie probleme wat voorlê. Sonder Hom is ons verlore maar saam 
met Hom kan ons die toekoms aanpak met die wete dat ons ‘n skuilplek, ‘n 
veilige hawe het in Hom.   
 
Hier is die sleutel…. Psalm 91:1 He that dwelleth in the secret place of the most 
High shall abide under the shadow of the Almighty.  
 
Die res van die verse kan net gebeur as jy díe een eers regkry.  
 
Mag jy die lig sien gedurende die week in aanleiding tot die Paasnaweek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

      FRANCOIS 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

PAASFEES IS GEE-

TYD 

 
Liefste SAWA Vaalrivier vriende 
en vriendinne, 

 

 
Graag deel ek my Paasfeesboodskap met julle en hoop dat die woorde vir julle 
inspererend sal wees. 
 

Oor die paastyd kry mens baie boodskappies,  wat die betekenis van die Kruis se 
gebeure uitdruk.  Die volgende boodskap beskryf dit so interessant: 
 
‘n Gholfstok in my hande  beteken nie veel nie. 
‘n Gholfstok in Ernie Els se hande  beteken n paar miljoen rand. 
Dit hang af in wie se hande dit is……………… 
 
‘n Stok in my hande  kan gebruik word vir selfverdediging. 
‘n Stok in Moses se hande  het die see geskei. 
Dit hang af in wie se hande is dit……………. 
 
Twee vissies en vyf brode in my hande beteken ‘n paar vistoebroodjies. 
Twee vissies en vyf brode in God se hande  beteken kos vir duisende mense. 
Dit hang af in wie se hande dit is……………. 
 
Met spykers in my hande  kan ek ‘n kassie bou. 
Spykers in Jesus se hande  beteken  OORWINNING en VERLOSSING vir die hele wêreld. 
Dit hang af in wie se hande dit is……………. 
 
So,  sit jou bekommernisse,  jou vrese,  jou hoop,  jou drome,  jou familie,  jou verhoudings,  
jou alles in GOD se hande. 

Onthou,  dit hang af in wie se hande JY is!!!!!!! 
JY IS IN GOD SE HANDE!!!!  
 
Wanneer die oggende so pragtig aanbreek,  gee God aan ons n Hemelse stilte  waar 
ons vir mekaar kan bid,  mekaar kan bemoedig,  lief  wees en omgee vir mekaar. 
My gebed is dat God jou sal toedek onder Sy kombers van genade en liefde.  Dat HY ‘n 
ieder en ‘n elk van julle sal vashou in SY hande.  Want Sy genade en liefde is wat 
genoeg is vir jou en vir my. 

Amen. 
Mag jul paasmandjies oorloop van vrede, liefde en genade.  
 
Groete 

 Elize 



 
 



 

Liewe Kekkelbeklesers, 
 
Ek wil graag die volgende verhaal met julle deel.  Ek 
hoop dat dit vir julle ook ‘ n boodskap sal inhou 
soos vir my. 
 

Geniet dit.   Louise 
 

DIE SEUN SONDER HEMP 

 

Dit is stil in die klas.  Mnr Buys voel hoe sy binneste ruk want hy weet hier is groot 
behoefte.  Maar, ter wille van die dissipline van die klas moet die seun gestraf word.  Hy 
versoek Klaas weer om sy baadjie uit te trek en weer smeek hierdie maer, 
verwaarloosde kind: “Meneer, ek sal enigiets doen maar asseblief meneer, ek kan nie 
die baadjie uittrek nie”.  Mnr Buys kon ook nie toegee nie en sê weer:  “Kom Klaas, uit 
met die baadjie!”.  Klaas sien hy gaan die baadjie moet uittrek.  Hy maak die baadjie oop 
en laat dit stadig grond toe gly en staan dan voor die onderwyser met net ‘n  
verflenterde ou broek aan sy lyf.   
 
“Klaas, waar is jou hemp?” vra mnr Buys. “Meneer, in ons huis is daar net een hemp en 
een baadjie en dit was vandag my boetie se beurt om die hemp te dra. En Meneer, ek 
het nie bedoel om die brood te neem nie, ek het gedink Jacobus gaan dit net weer in die 
asblik gooi soos elke dag en ek was baie honger.  Ek weet my boeties en sussies by die 
huis is ook so honger soos ek, toe dink ek hy sal nie eens agterkom dat die brood weg is 
nie.  Hier is dit meneer”. En Klaas plaas die oorblywende broodjies op die tafel.   
 
Mnr Buys het gemaak of hy na iets op die swartbord kyk om hom die geleentheid te gee 
om sy emosies onder beheer te kry.  Toe draai hy om en sê: “Klaas, jy verstaan dat ek 
wel dissipline moet toepas.  Jy verstaan dat ek nie ‘n uitsondering kan maak nie” en 
Klaas kyk hom in die oë en sê: “Ja meneer, ek verstaan” en toe buk hy.  Mnr Buys tel die 
rottang op om die eerste hou te slaan.  Toe breek Jacobus se stem die stilte in die klas. 
“Wag meneer, moenie hom slaan nie”.  Mnr Buys kyk na Jacobus en sê:  “Nee Jacobus, 
jy weet dat die straf toegepas moet word vir die oortreding van die reëls:. “Ja meneer, 
maar moenie hom slaan nie, hy was baie honger en het aan sy boeties en sussies gedink 
by die huis.  Ek sal liewer in sy plek kom buk om sy straf te vat”.  En Jacobus staan op en 
stap vorentoe.  
Daar was nie ‘n droë oog  in daardie klaskamer nie. 
 
Maar net so het Iemand reeds voor die Vader gestaan en gesê: “Asseblief Vader, 
moenie hulle straf nie. Ek sal in hul plek die straf op My neem”. 
 
Kom ons maak ‘n punt daarvan om in hierdie tyd opnuut vir Jesus dankie te sê vir die 
straf wat Hy namens ons verduur het.  Laat ons aan ander doen wat ons graag aan 
onsself gedoen wil hê. Laat ons die nood raaksien van ander mense wie ons pad kruis. 

 



 

Die foto hieronder toon aan hoe ‘n arend haar kuiken beskerm.  Draai die boekie om 

en sien wie ons vir ons hele lewe lank oppas.  

 



 

Die verhaal van Paasfees is seker een van die 
mooiste verhale van genade en liefde wat ons 
vir ons kinders moet leer.   
 
Ons het al die hoofdele van Jesus se kruisiging 
en opstanding saamgevat om maklik te kan 
lees. Hierdie storie is vir jonk en oud.  Geniet 
dit!! 

Dis Paasfees in Jerusalem. Met Paasfees sê die Jode vir God dankie dat Hy hulle uit 
Egipte laat trek het en vir hulle gesorg het. Dan slag hulle ‘n lammetjie en eet spesiale 
brood. 
 
Jesus en sy dissipels vier ook Paasfees,.  Hy vra sy dissipels om ‘n spesiale kamer 
daarvoor reg te kry. Terwyl hulle om die tafel sit, sê Jesus vir sy dissipels dat een van 
hulle Hom gaan verraai. Een van hulle gaan Sy vyande help om Hom te vang.  Almal 
skrik, want hulle kan nie dink dat een van hulle so iets sal doen nie, hulle is dan almal 
lief vir Jesus.  Jesus sê dat díe een wat sy brood saam met Syne in die skottel steek, die 
een is wat Hom gaan verraai.  Judas steek toe sy brood saam met Jesus s’n in die 
skottel, staan dan op van die tafel en loop uit. 
 
Jesus weet dat Hy gaan sterf. Hy wil hê ons moet altyd onthou dat Hy vir ons sondes 
gesterf het. Hy neem toe brood, breek dit en gee vir elke dissipel ‘n stukkie. Hy sê: “Dit 
is My liggaam, eet dit en onthou My”. Toe neem Hy die wyn, gee vir elkeen ‘n bietjie en 
sê: “Dit is My bloed wat al julle sondes wegwas.”  Dit was die eerste Nagmaal gewees. 
Vandag vier ons wat in Jesus glo, nog altyd die Nagmaal, want dan onthou ons dat God 
vir Jesus gestuur het om ons sondes weg te neem. 
 
Nadat Jesus en sy dissipels klaar die Nagmaal gebruik het, gaan hulle na ‘n tuin met die 
naam Getsemané. Jesus weet dat hulle Hom daardie nag nog gaan vang om hom te 
kruisig. Hy is baie bang, want Hy is God se Seun en Hy weet presies wat hulle met Hom 
gaan doen, en hoe moeilik dit vir Hom gaan wees. In die tuin bid Hy en vra God, sy 
Vader, dat as dit moontlik is, hierdie dinge nie met Hom moet gebeur nie, maar as God 
regtig dink dis nodig, dan sal Hy dit doen. 
 
Hier in die Tuin van Getsemané word Jesus deur die soldate gevang, nadat Judas vir die 
priesters vertel het waar om Jesus in die hande te kry. 
 
Pilatus, die man wat moes besluit wat hulle met Jesus moes doen, het geweet dat Jesus 
niks verkeerd gedoen het nie. Toe hy die Jode vra wat hy met Jesus moes doen, het 
hulle geskree:  “Kruisig Hom!!!”.    

         



Nadat Jesus BAIE geslaan was, soveel so dat Hy nie eers meer sy eie kruis na Golgota 
kon dra nie, het hulle Hom aan die kruis vasgespyker. Almal wat rondom die kruis 
gestaan het, het met Hom gespot, en gesê:  ander kon Hy red, maar nie Homself nie, 
“As jy God se Seun is, kom van die kruis af”.  Jesus het nie, want Hy het geweet 
HOEKOM Hy aan die kruis hang, nie omdat Hy iets verkeerd gedoen het nie, maar vir 
elkeen van ons se sondes, sodat, as ons HOM kies, dan hoef ons nie hel toe te gaan en 
self die straf vir ons sondes te dra nie. 
 

 Terwyl Jesus aan die kruis gehang het en BAIE swaar gekry het en almal met Hom lelik 
 was en Hom gespot het, het Hy niks leliks teruggesê nie.  Hy het net vir God gevra om 
 hulle te vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 
 

Toe begin dit skielik donker word. Dit was nog middag gewees, maar die son het nie 
meer geskyn nie. Die aarde het begin bewe en die mense het bang geword, en hulle het 
nie meer gespot nie. Jesus sê toe: “Dit is volbring”. Dit beteken: nou is die sonde klaar 
betaal, Jesus het satan oorwin en hy het geen mag meer ons nie. Op daardie oomblik 
het Jesus gesterf, en een van die soldate het geweet dat Jesus regtig God se Seun was. 

 Toe hulle ‘n spies in Jesus se sy steek, het daar net bloed en water uitgekom, wat vir 
 hulle gewys het dat Jesus regtig dood is. 
 

Na Jesus se dood het een van Jesus se vriende met die naam Josef, na Pilatus gegaan en 
gesê dat hy Jesus graag wil begrawe. Hulle het sy liggaam gevat, dit in doeke toe-
gedraai en in ‘n rotsgraf neergelê met ‘n groot klip voor die rots. 

 
Twee dae later, die Sondagmôre, het Maria Magdalena na Jesus se graf toe gegaan. 
Maar toe sy daar kom, was die swaar klip voor die graf weggerol en die graf was leeg. 
Sy het dit toe vir twee van Jesus se dissipels gaan vertel.   Hulle het soontoe gegaan en 
ook gesien dat die graf leeg was. 
 
Maria was baie hartseer en het nie verstaan dat Jesus leef nie. Toe sy weer in die leë 
graf inkyk, sien sy twee engele op die plek sit waar Jesus gelê het. Hulle vra haar toe 
hoekom sy so huil, en sy sê sy weet nie waar hulle Jesus nou begrawe het nie. 
Toe Maria omdraai staan Jesus voor haar, maar sy het nie geweet dat dit Hy was nie, 
want sy het gedink Hy is dood. Hy vra haar ook hoekom sy so huil en toe sy Hom 
dieselfde antwoord as vir die engele gee, noem Hy net haar naam.  Toe weet sy dis 
Jesus  en dat Hy leef!! 
 
Nadat Jesus met haar gepraat het, het sy gehardloop om vir die ander te gaan vertel 
dat Jesus regtig opgestaan het en dat Hy leef!!! 

       



RESEP VIR ONGESUURDE BROOD 

 

 

Hierdie is Francois (ons eie Francois) 
se  resep vir ongesuurde brood.   

Bestanddele: 
6 koppies meelblom 
1 teelepel sout 
3 eiers 
½ koppie kookolie 
1½ koppie water 
1 teelepel knoffel (opsioneel) 
 
Metode: 
Verhit oond tot 180ºC 
Meng die kookolie en 3 eiers. 
Meng die meelblom en sout saam. 
Vou die gemengde kookolie en eiers by die meelmengsel en voeg die water by. 
Roer die mengsel deeglik.  Sodra goed gemeng, knie totdat dit ‘n deeg vorm. 
Strooi koekmeel oor tafeloppervlak, breek stukke van die deeg af en rol dun uit. 
Sny die uitgerolde deeg in vierkante, sirkels of watter patroon jy ookal verkies. 
Pak die uitgesnyde vorms in ‘n plat oondpan.  
Smeer liggies bo-op met olyfolie of sonneblomolie. 
Strooi sout liggies oor. 
Bak tot ligbruin en keer die broodjies dan om in die pan sodat die onderkant ook 
bruin kan word. 
 

  
 



GELUK- EN BETERSKAPWENSE 

 

Reney Connoway April  21 

Juan-Declan Botha 24 

Petro van Niekerk 30 

Johan Roux Mei 04 

Anton Koekemoer 07 

Christa Chapman 11 

Willem Pretorius 13 

Keagan van In 16 

Nadia Botha 24 

 

 
 

 

Phillip & Michelle Terry April  03 

Kobus & Barbara Kamffer 09 

Anton & Sondra 
Koekemoer 

Mei 23 

 
 

Baie 

 

 
 

Geluk!! 

Aan almal wat hartseer of siek is, olik 
voel, ‘n geliefde of vriend/in het wat siek 
is, operasies ondergaan het, besig is om te 
herstel na ‘n operasie, behandeling 
ontvang of sommer net op moedverloor 
se vlakte is, ons wil julle sterkte en 
beterskap toewens.   
 
Onthou, JESUS is die hande wat jou 
vashou as jy gly; Die liefde wat jou optel 
as jy val; Die arms wat jou stut as jy 
struikel; Die Hoop vir elke dag. 

 

 

 



LEESBROKKIES VIR SENIORS 

 

 



‘n LES VIR ALMAL VAN ONS

 

Dankie Zandry, vir hierdie oulike storie wat ook ‘n les vir ons almal inhou. 

 



RESEPTE VIR DIE GRENDELTYD 

MIELIEBROODJIE 

 

 

 



VIR DIE JONGSPAN (EN OOK MA OF PA) 

 

 



 DINKTyd vir oud en jonk  

Kan jy al 5 Y’s vind in hierdie skets? 

 

Kan jy die syfer 0 vind? 

 

 
 

 
Kan jy die haas sien? 

 

Hoeveel nommers kan jy sien? 

 
 

 



JAARPROGRAM: STREEK VAALRIVIER 

Op hierdie stadium is (a) die Presidente-saamtrek te Klipdraai 10-13 April 2020,  

(b) die Gebiedsaamtrek te Tava Lingwe vir die naweek van 01-03 Mei 2020 

ASOOK (c) die saamtrek te Bush Inn,  Springs die naweek van 23-31 Mei 2020 

gekanselleer. Ons kampprogram sal dus hervat word sodra die isolasietydperk 

finaal verby is.  Dit is moontlik dat ons teen daardie tyd oordverskuiwings sal 

aanbring ten einde die beste te maak van die paar kampe wat nog gaan oorbly. 

Totdat ons veranderinge gefinaliseer kan word, plaas ons die res van ons 

program ter inligting. 

DATUM OORD KAMPKOMMANDANTE 

03-05 Julie Eastco, Magalies  Anton & Joey Delport 

07-10 Augustus Malonjeni AJV + 40e verjaardagvieringe 

25-27 September Aasvoëlkrans   Kobus & Eileen Bezuidenhout 

30 Okt – 01 Nov Geheime Kamp Marcel & Carine van In 

27-29 November Casa Cara, Parys Kerskamp 

  
        So bly veilig tuis en bly lief vir mekaar. 

 



HEMELVAART AANHALINGS 

 

 



 

 



 

 



 

 


