
17 April 2022            09:00 
Welkom by die Paassondagdiens 

Baie geluk met  jou  
verjaarsdag 

17 Apr  
Mari-San Bodenstein 

 Ansie Delport 
 Annalene Moolman 

 Mieke Struwig 
 

18 Apr  
Tobie Hanekom 
Mariëtta Wilken 

 
19 Apr  

Esther Oosthuizen 
 Christiaan Zietsman 

 
20 Apr 

Arno Redelinghuys 
 

21 Apr 
Rina Prinsloo 

 
22 Apr 

 Lizette De Bruyn-Smith 
Tilania Myburgh 

 Theo Van Niekerk 
 

23 Apr 
Ida Buys 

 Loes Coetzer 
Valda De Villiers 
 Chris Schutte 

 Kari Van Deemter 
 Juanté Van Niekerk 

Stephan Vorster 

Paasfees 
 

Jesus het opgestaan 

Sendelinge 

Gerrit en Sonja Brink, ons 
sendelinge in Den Haag,  

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

lie.   
 

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. 



Volgende Sondag   24 April 2022 

Openbaring 1 - Die bestemde tyd is naby 

Ander tekste: Handelinge 5:27-32; Psalm 118:14-29 of Psalm 150; Johannes 

20:19-31  

Nuwe lidmate 

Indien jy ‘n nuwe lidmaat is, baie welkom. Maak ‘n draai by die kantoor 

vanoggend dan gee ons vir jou die nodige. 

Psalm 118 – God is goed, vir ewig duur sy troue liefde 

 

Ek fokus op Psalm 118. Dit is ‘n Psalm wat in die woorde van ‘n oud-koning 

van Israel nie net die Here vir sy oorwinning prys nie, maar wat Messiaanse 

kenmerke het, en veral in die laaste deel van die Psalm praat oor die klip wat 

die bouers afgekeur het, maar toe die hoeksteen geword het. Uit die NT 

weet ons dat dit in Jesus vervul is, soos bv 1 Petrus 2 daaroor skryf. Met sy 

kruisdood en opstanding het Hy wat soos ‘n klip wat die Joodse bouers af-

gekeur het – dws aan die kruis gespyker is – die hoeksteen van die gebou 

van God geword deur sy opstanding uit die dood sowel as sy hemelvaart. 

Die Psalm onderstreep dat God goed is, dat sy troue liefde vir ewig duur, en 

dat ons van Hom kan verwag dat Hy altyd só sal wees. Die Psalm herinner 

ons ook aan die voorreg om deur lofprysing en danksegging ‘n getuienis af 

te lê van wie God ook vir ander kan wees. Aan sy troue liefde is daar geen 

einde nie, voorwaar! 

 

Chris van Wyk 

Boodskap vandag  17 April  2022 



Liturgie 
Musiek vooraf:  Lied 414 Juig verlostes    

    Lied 420 Daar klink ‘n lied 

Verwelkoming 

Aankondigings 

Toetrede 

Lied 414:1-2   staan 

 

 

 

 

 

 

 

Votum en seëngroet 

Lofliedere 

Lied 409:1-3   staan   

Lied 420:1-3  staan   

Gebed 

Skriflesing en gebed   Psalm 118 – Vir ewig duur sy troue liefde 

Gebed 

Slotlied 

Lied 421:1-3  staan   

 

 

 

 

 

 

Seën 

Amen 

Lied 189 Halleluja! Halleluja! Halleluja! staan 

Naspel:  Die Hallelujakoor (Handel) 

1. Juig, verlostes, juig en sing. 
Halleluja! Halleluja! 
Jesus het die dood oorwin. 
Halleluja! Halleluja! 
Hy het uit die graf gegaan. 
Halleluja! Halleluja! 
Loof ons Koning, prys sy Naam. 
Halleluja! Halleluja! 

2. Hy het klaar die stryd gestry. 
Halleluja! Halleluja! 
Lewe is vir ons verkry. 
Halleluja! Halleluja! 
Roem die Vors wat leef en heers. 
Halleluja! Halleluja! 
God se volk vier ewig fees. 
Halleluja! Halleluja! 

1. Hoor jy die Paasfeesklokke? 
Hul lui van vroegdag af; 
hul jubel oor die wêreld: 
Die Heer is uit die graf! 
Hy, Christus, die oorwinnaar, 
is uit die donker uit! 
Die Heer, die sleuteldraer, 
sal ook my graf ontsluit.  

2. Hoor jy die Paasfeesklokke? 
Die Heer het opgestaan! 
Hy het vir al ons sonde 
Hom aan die kruis laat slaan. 
In Hom is nuwe lewe, 
sy graf is leeg en oop. 
Hy gaan ons voor - verheerlik—
en ons kan op Hom hoop! 

3. Hoor jy die Paasfeesklokke? 
Die Heer voer heerskappy - 
Hy heers oor alle dinge, 
sy bloed het ons bevry. 
Ons sal met Jesus opstaan, 
die lewenskroon verkry. 
Ons hoor die Paasfeesklokke 
wat oor die wêreld lui. 

1. Daar klink 'n lied, daar juig 'n 
stem, 
dit klink oor heel Jerusalem. 
'n Helder nuwe dag breek aan—
die Seun van God het op-
gestaan. 
 

2. Geen graf se donker kon 
Hom hou, 
Hy is oorwinnaar oor ons rou, 
want Hy staan op beklee met 
mag. 
Hy het die dood oorwin met 
krag. 

3. Die dood is dood, ons vrees 
nie meer, 
ons lewe saam met Christus, 
Heer; 
wie in geloof op Hom vertrou, 
sal ook sy heerlikheid aanskou. 

1. Die Here Jesus lewe, 
Hy het die dood oorwin. 
Met krag is Hy oorwinnaar: 
Ons toekoms het begin. 
Hy gee ons hoop en vrede, 
ons kan weer voorwaarts gaan, 
want Jesus is ons Here, 
Hy't klaar ons weg gebaan. 

2. Die Here Jesus lewe, 
Hy't hemel toe gevaar. 
Hy heers daar as die Koning: 
Ons word deur Hom bewaar. 
Laat ons met moed en ywer 
ons roeping hier volbring, 
want Jesus is óns Koning, 
Hy gee ons lewe sin. 

3. Die Here Jesus lewe, 
Hy kom ons eendag haal. 
Hy sal ons dan laat aansit 
by sy Messiasmaal. 
Kom, laat ons Hom verheerlik, 
sy liefde nou besing, 
en, saam met als wat lewe, 
aan Hom ons hulde bring 
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somerstrandgemeente

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


