
10 April 2022            09:00 

Baie geluk met  jou verjaarsdag 
 
 

10 Apr  
Annelie Hattingh 

Eben Olivier 
 

11 Apr  
Ernst Kotzé 
Mari  Krugel 

 Hennie Lategan 
 Johann Muller 

 Petro Serfontein 
 
 

12 Apr  
Linda Botha 

 Rien Du Preez 
Nico Prins 

 Barendene vd Merwe 
  Emma Van Heerden 

 
13 Apr  

Marlene J van Rensburg 
Juliette Le Roux 

 
14 Apr  

Badie Badenhorst 
 Zanel Calonne 

 
 
 

15 Apr  
Catharien Bellingan 

Petro Burden 
 Adél Le Roux 
 Sandra Pauw 

 Louise vd Merwe 
 

16 Apr  
Klara Bruwer 

Sewende   lydensweek 

     Palmsondag 



Sewe kruiswoorde:  

Beleef Jesus se laaste ses uur met Woord en gebed, musiek 

en sang 

Ek fokus vandag op die sewe kruiswoorde van Jesus. Die woorde is ingesluit 
in die liturgie. Ek gaan die verhaal van die kruisiging vertel, afgewissel met 
musiek en die sewe kruiswoorde met genoeg tyd om oor die betekenis daar-
van na te dink. Tussendeur gaan ons ook opeenvolgend die verse van 
Vonkk 194 sing wat op kosbare wyse die verhaal van die kruisiging vertel. Jy 
is ook welkom om hierna die sewe stilhouplekke in die klaskamers te besoek 
om verder te fokus op die sewe kruiswoorde met uitbeeldings en musiek. 
Detail is op 'n blaadjie beskikbaar in die portaal. 
 
Kindertyd vir voorskoolse kinders tot en met graad 3 is reg aan die begin van 
die erediens waar ek oor twee krone met hulle gesels: 'n Goue - en 'n Dor-
ingkroon. Dan gaan hulle uit vir kategese en die toepassing. 

Chris van Wyk 

Boodskap vandag  10 April  2022 

Lied 543: 
1 Here Jesus, ek is klein, 
maak U self my lewe rein. 
Laat ek altyd van U leer, 
laat ek grootword tot u eer. 
O Jesus, neem my, 
o Jesus, lei my, 
o Jesus, sterk my 
en vorm my tot u eer. 

Vonkk 194: 

1 Was jy daar toe die Heer gekruisig is? 
Was jy daar toe Hy wreed mishandel is? 
Daar aan die kruis het Hy betaal vir al ons sonde, al ons 
sonde. 
Was jy daar toe die Heer gekruisig is? 
 
2 Kan jy sien hoe Hy daar vir jou moes ly – 
al die haat waardeur Hy geduldig bly? 
Daar aan die kruis het Hy betaal vir al ons sonde, al ons 
sonde. 
Kan jy sien hoe Hy daar vir jou moes ly? 

Lied 384 (Afr) Jesus, o dink aan my wanneer U, 
Heer, in u ryk kom. 
Jesus, o dink aan my wanneer U, 
Heer, in u ryk kom. 
 

Lied 384 (Eng) Jesus, remember me when You 
come into your kingdom. 
Jesus, remember me when You come into 
your kingdom. 

Vonkk 194: 
3 Sien jy raak wat Hy als vir jou 
verduur – 
al die pyn, al die spot, sy 
donker uur? 
Daar aan die kruis het Hy be-
taal vir al ons sonde, al ons 
sonde. 
Sien jy raak wat Hy als vir jou 
verduur 
 

 
4 Kan jy sien hoe Hy worstel 
met die dood? 
Kan jy hoor hoe Hy roep in al 
sy nood? 
Daar aan die kruis het Hy be-
taal vir al ons sonde, al ons 
sonde. 
Kan jy sien hoe Hy worstel met 
die dood? 
 

 
5 Weet jy nou waarom hang Hy 
aan ‘n kruis? 
Weet jy nou waarom Hy so 
swaar moes ly? 
Daar aan die kruis het Hy be-
taal vir al ons sonde, al ons 
sonde. 
Weet jy nou Hy’t dit als vir jóú 
volbring? 



Liturgie 
Verwelkoming   &   Aankondigings 

Votum en Seëngroet 

Kindertyd 

Loflied  Lied 543:1          (gemeente) 

Gebed 

Skriflesing en prediking 

Die eerste drie uur 09:00-1200 

Lied 401 Wie sal ons glo as ons vertel wat God se Kneg moes ly?   (orrel en klavier) 

Jesus word gekruisig  

Vonkk 194:1            (gemeente) 

Eerste kruiswoord 

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Luk 23:34) 

Pie Jesu Lam van God onskuldig         (Elsje Nelson) 

Die omstanders het Jesus gespot   

Vonkk 194:2            (gemeente) 

Die misdadiger aan die kruis   

Lied 384 (Afr/Eng)           (gemeente) 

Die tweede kruiswoord 

“Amen, Ek sê vir jou: Jy sal vandag nog saam met My in die paradys wees.” (Luk 23:43) 

Die derde kruiswoord 

“Vrou, kyk, daar is u seun!” “Kyk, daar is jou moeder!” (Joh 19:26–27) 

Die hele aarde het donker geword 12:00-15:00 

Ave Verum U dood gedenk          (Elsje Nelson) 

Stilte   

Vonkk 194:3            (gemeente) 

Stilte 

Vierde kruiswoord 

“Eli, Eli, lemá sabagtáni?” “My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt 27:46; Mrk 

15:34) 

Die omstanders bly spot 

Lied 389 Is dit, is dit my Koning?         (orrel en klavier) 

Vyfde kruiswoord 

“Ek is dors.” (Joh 19:28) 

Vonkk 194:4            (gemeente) 

Sesde kruiswoord 

“Dit is volbring!” (Joh 19:30) 

Sewende kruiswoord 

“Vader, in u hande gee Ek my gees oor!” (Luk 23:46) 

Lied 400 Juig, juig in Hom, ons Heiland aan die kruis      (orrel en klavier) 

Waarlik, hierdie man was die Seun van God! 

Vonkk 194:5            (gemeente) 

Seëngroet 

Amen 



Bankbesonderhede:   

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

 

Kontakbesonderhede 

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

Sendelinge 

Gerrit en Sonja Brink, ons 
sendelinge in Den Haag,  

Nederland, besoek ons vanaf 
Vrydag, 22 Julie tot Vrydag, 29 

Julie.   
 

Ons is op soek na geskikte 
verblyf vir hulle in ons  

gemeente tydens daardie week.  
Verkieslik ’n huis of woonstel 

waar hulle op hulle eie kan kom 
en gaan.   

Hulle is 6 mense.   
Kontak asb vir Annemarie by 

0783811930 indien jy kan help.   

MTR Smit Kinderoord 

Hulle wil net graag hulle waarde-

ring en dank uitspreek aan  die 

gemeentelede wat bygedra het 

na hulle skade met die vrieskas. 

Gazanialaan 2, Sunridgepark

Ten behoewe van

DIE BYBELGENOOTSKAP

Woensdag 27 April 2022 om 08:00
R30 per inskrywing

MEDALJES & GELUKKIGE TREKKINGS

Pryse Man/dame en o/13 Seun/Meisie

Inskrywingsvorms by Brian Bands, Bybelgenootskap Cotswoldlaan 31, 
Cotswold en Kerkkantoor Gazanialaan 2, Sunridgepark

Laat inskrywings by die pretloop:
Woensdag 27 April 2022: 07:00 – 07:45

Kontak: Rian Viljoen
082 559 7648

Lekker Boereworsrolle, Hamburgers, Potjiekos, Poeding en baie meer te koop 
by Kraggakamma Basaar


