Goeie Vrydag – Markus 15 en Lukas 23
Om nege-uur een Vrydagoggend, in die jaar 33, hang ’n onskuldige Jesus aan ’n
kruis op Golgota net buite Jerusalem. Twee misdadigers hang aan weerskante
van Hom.
Teen twaalfuur word dit skielik pikdonker. Toe die son teen drie-uur weer skyn,
sê Jesus: “Vader, in u hande gee Ek my oor.” Toe sterf Hy.

Daarna is daar ’n geweldige aardbewing. Rotse vlieg deur die lug.
Grafte gaan oop en mense wat lank dood was, word lewendig. ’n
Romeinse soldaat roep uit: “Jesus was werklik die Seun van God!”
Ons noem daardie dag, Goeie Vrydag, want op daardie dag het
Jesus ons gewys hoe lief Hy ons het! Maar gelukkig eindig alles
nie hier nie – Sondag is oppad!

Soek en Leer
Help Amy en Sammy om die Bybel in die prent te vind.
Die Bybel leer ons dat Jesus aan die kruis
gesterf het omdat Hy ons almal liefhet.

Onthou die Bybelstorie
Dit was baie hartseer, nè? Wat het gebeur?
Blaai na die prent op die vorige bladsy.
Wat doen die mense in die prent?
Hoe voel hulle?

Gelukkig is dit nie die einde van die storie nie.
’n Wonderlike ding gaan Sondag gebeur!

Gebed
Here Jesus,
Goeie Vrydag se kruis help my
onthou hoe lief U vir my is.
Ek weet ook U vergewe al die
verkeerde dinge wat ek doen.
Dankie, Jesus, baie dankie.
Amen.

Aktiwiteit
Leer Johannes 3:16 uit jou kop:
“God het die wêreld so lief gehad
dat Hy sy enigste Seun gegee
het, sodat dié wat in Hom glo,
nie verlore sal gaan nie, maar die
ewige lewe sal hê.”
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God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo,
nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
Johannes 3:16

