
1 Mei 2022             
Welkom by die Erediens   09:00 

Baie geluk met  jou verjaarsdag 

1 Mei  
Jacques De Koker 
 Judeen Le Roux 

 Rita Redelinghuys 
 

3 Mei  
Jacoba Bubb 

 
4 Mei  

Frikkie Barnard 
 Madeleine Hellerle 

 Willie Van Gund 

5 Mei  
Emma Botha 

Mariana Braun 
 Jonita De Koker 
Karli Pretorius 
 Pierre Swartz 

 
 
 
 
 
 

 
6 Mei  

Lottie Van der Mescht 
Elsa van Rooyen 

 
7 Mei  

Paula Bothma 
Joan  Burnell 

 Anna  Du Plessis 
 Laetitia Greyling 

 Jenni Jacobs 



Liturgie 
Musiek vooraf: 1.      
    2.  
Verwelkoming 

Toetrede 

Vlam 21             sit 

Votum en seëngroet 

Lofliedere 

Lied 203:1,3             staan 

Lied 202:1-3             staan 

Kindertyd 

Vonkk 109:1-4            sit 

Verootmoediging 

Gebed 

Skriflesing en prediking 

Gebed 

Geloofsbelydenis 

Dankoffers 

Slotlied 

Lied 205:1,2              staan 

Seën 

Respons 

Lied 189 Halleluja! Halleluja! Halleluja! –       staan  

 
Naspel:  

Ons gebede maak saak - Openbaring 5 

Alles wat gebeur in hemel en op aarde word vanuit die hemel, vanuit God se teen-

woordigheid, beplan en bestuur, uitgedink en uitgevoer. Dit sê Openbaring 4 vir ons. 

Openbaring 5 brei op dié boodskap uit. Jesus is die Een wat die agenda van God vir die 

heelal in ontvangs neem. In die res van Openbaring word vertel hoe Hy God se ver-

lossende oordeel uitvoer tot met die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde. Maar, wat 

ons nie altyd raaksien nie is dat ons ook 'n rol het om in die uitvoering van hierdie plan 

van God te speel. Met ons gebede en ons getuienis! Die vier lewende wesens en die 24 

ouderlinge neem ONS gebede en gebruik dit om God te vra dat sy wil sal geskied. En Hy 

gebruik ons gebede en ons getuienis in woord en daad om sy planne uit te voer. Watter 

voorreg. Watter verantwoordelikheid. Ons gebede maak saak! 

Chris van Wyk 

Boodskap vandag  1 Mei 2022 



Vlam 21 
1. In die hemel is die Heer 
en sy glans is soos kristal. 
Hy's die Heilige van God 
en Hy heers oor die heelal. 
Refrein 
Daar is mag in Sy woord! 
Soos die waters druis sy stem. 
Soos die son op die see se blou, 
so die rykdom van sy trou. 
Want aan U is die mag 

 

en die heerlikheid en krag. 
En aan U is die eer 
en die lof, want U regeer. 
 
2. Miljoene in gereedheid, 
is die eng’le om sy troon. 
Verbysterend sy sieraad 
en die weelde van sy kroon. 
Refrein 
 

3. Driemaal heilig is die Heer, 
Hy wat was en is en kom. 
Hy’s die Alfa en Omega, 
almagtig en verhewe. 
Refrein 
 
4. Aan Hom wat op die troon sit, 
en aan die Lam, 
die heerlikheid en lof 
van nou af en vir ewig. 
Refrein 

Lied 203:1,3 
1. Loof die Here, al wat lewe, 
wil Hom dank en hulde bring 
Hy het al ons skuld vergewe; 
ons 'n nuwe lied laat sing. 
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom! 
Loof die Vader, God en Heer! 

 
3. Soos 'n vader sorg vir kinders, 
sorg die Heer vir wie Hom vrees. 
Hy vergewe hul oortredings 
en berei 'n vreugdefees. 
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom! 
Laat ons Hom gehoorsaam wees! 

Lied 202:1-3 
1. Prys Hom, die Hemelvors, 
op sy verhewe troon, 
loof Hom aan Wie die hemelkoor 
hul hulde steeds betoon. 
Aan Hom, die Skepperheer, 
kom toe die eer en mag. 
Sy Woord het alles voortgebring, 
roem ewig sy gesag. 

 
2. Loof Hom, die Lam van God, 
want Hy's vir ons geslag. 
Hy het ons met sy bloed gekoop; 
besing sy reddingsmag. 
Uit elke stam en taal 
het Hy ons vrygemaak; 
sy koninkryk, sy priesterdom - 
dít het Hy ons gemaak. 

 
3. Lof, eer en heerlikheid, 
die wysheid en die krag 
behoort aan God daar op die 
troon en aan die Lam, geslag. 
Tot in die ewigheid 
sal ons die lied laat hoor; 
die hele skepping oraloor roep 
"Amen" in 'n koor. 

Vonkk 109:1-4 
1.  Wees ‘n lig vir Jesus, dit is wat Hy vra. 
Na die donker wêreld, moet ons sý lig dra. 
 
2.  Elkeen kry sy plekkie om vir Hom te werk. 
Jesus werk steeds deur ons. Hy maak swakkes 
sterk. 

 
3.  Geen werk is te klein nie om Hom mee te eer. 
Wanneer ek my bes doen, loof ek Hom as Heer. 
 
4.  So word ons dan liggies wat vir Jesus dien, 
totdat almal om ons Hom as Here sien. 

Lied 205:1,2 
1. Bring lof aan die Vader, 
verheerlik die Seun, 
vir liefde, genade, 
verlossing en steun - 
dat elkeen wat glo 
nie verlore mag gaan 
maar ewig voor Hom 
as verloste kan staan. 
 
Loof die Heer, loof die Heer  
sing, gelowiges, saam! 
Loof die Heer, loof die Heer  
prys sy heilige Naam! 
Hy kom uit genade 
ons sondes versoen 
dat ons Hom vrymoedig 
ons Vader kan noem. 

 
2. Ons lof aan die Skepper  
wat altyd getrou 
sy kerk hier bewaar, 
dit vernuwe en bou - 
ons bly inspireer 
en ons stuur deur sy Gees 
om sout en om lig 
vir die wêreld te wees. 
 
Loof die Heer, loof die Heer  
sing, gelowiges, saam! 
Loof die Heer, loof die Heer  
prys sy heilige Naam! 
Hy kom uit genade 
ons sondes versoen 
dat ons Hom vrymoedig 
ons Vader kan noem. 



Bankbesonderhede:   

N G Kerk  Somerstrand   ABSA PE Rek nr 1008731388  Takkode: 632005 

Ons sal graag weer op ‘n Sondagoggend koffie en tee wil bedien. 

Indien jy bereid is om te help laat weet asb vir Marlein. Hoe meer 

mense hulle name ingee hoe minder gereeld sal jy aan diens 

wees. Ons kan dit net laat werk as daar genoeg hande is 

Kontakbesonderhede 

Leraar:             
Chris   0825749191 
acv.vanwyk@gmail.com 
Kerkkantoor:    
Marlein   0832704853 
marlein.ngksomerstrand@gmail.com 

Nuwe lidmate 

Indien jy ‘n nuwe lidmaat is, baie 

welkom. Maak ‘n draai by die 

kantoor vanoggend dan gee ons 

vir jou die nodige. 

Sendelinge 

Ons wil net vir Gustav en 

Eloise Arndt en Eben en Tilla 

Olivier baie dankie sê vir die 

Brinke se verblyf in Somer-

strand.   

Tee/koffie bediening op Sondagoggende 


