
24 April 2022             
Welkom by die Erediens   09:00 

Baie geluk met  jou  
verjaarsdag 

24 Apr 
Lelane Oosthuysen 

 
25 Apr 

Ilana Du Plessis 
 Hennie Schroven 

Johan van Zyl 
 Karen Vögel 

 
27 Apr 

Hennie vd Linde 

28 Apr  
Benita Neethling 
 Sheila Prinsloo 

 
29 Apr 

Helena Kleber 
 

30 Apr 
Elmarie Brink 
Seun  Gerber 
Nina Schultz 

Sendelinge 

Gerrit en Sonja Brink, ons 
sendelinge in Den Haag, Neder-
land, 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 men-
se.  Kontak asb vir Annemarie by 
0783811930 indien jy kan help.   



Volgende Sondag   1 Mei 2022 

Openbaring 5:1-14 – Jesus het ons 'n koninkryk en priesters vir ons God 
gemaak om oor die aarde te heers 
Ander tekste: Psalm 23; Johannes 10:22-30; Handelinge 9:36-43 
 

Nuwe lidmate 

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

vanoggend dan gee ons vir jou die nodige. 

Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende – Openbaring 1 

 

Ek gaan vir die volgende paar weke by Skrifgedeeltes uit die boek Openbar-

ing stilstaan. Ek gaan met die 365 beloftes op Bybelskool.com en WhatsApp 

'n hele aantal beloftes deur Openbaring hanteer. Dit gaan jou baie help om 

die boek Openbaring uit die hoek van die beloftes daarin deur te werk. Jy 

kan ook die boek aflaai wat ek daaroor geskrywe het. Hier is die skakel: 

https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-

gou.pdf 

 

Ek begin vandag met ‘n kort oorsig oor die troos en aansporing wat Jesus vir 

ons met die boek Openbaring gee. God is in beheer. Die toekoms is in sy 

hande. Rome moes dit hoor in daardie tyd. Die Grieke. Die Jode. So moet 

ook elke mag of gesag regdeur die eeue en ook dié van vandag dit hoor. 

Maar, ook en veral gelowiges moet dit hoor. Die boek is bedoel vir jou. Want, 

dit is nie altyd maklik om te glo dat God in beheer is nie. Daar is baie magte 

werksaam en daar is soms twyfel by ons as ons swaar kry. God kom raak 

ons egter vandag aan met die boodskap in hoofstuk 1. Hy laat ons onthou 

dat ons nie alleen is nie. Hy gee vir ons genade en vrede. God, die Ewige, 

die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, sê so. Hy is op pad op die 

bestemde tyd. 

 

Chris van Wyk 

Boodskap vandag  24 April  2022 

https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-gou.pdf
https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-gou.pdf


Liturgie 
Verwelkoming 
Aankondigings 
Toetrede 
Flam 21:1-4 In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal – sit 

Votum en Seëngroet 
Lofliedere 
Lied 168:1-3 Heilige Jesus, Heer van die here, U is verhoog tot die hemeltroon – staan 

Lied 423:1-3 Kom laat ons almal vrolik voor God die Here sing! – staan 
 
 
 
 

Kindertyd 
Gebed 
Skriflesing en prediking 
Gebed 
Slotlied 
Lied 417:1-2 Jesus, ons eer U, opgestane Heer – staan 

 
 
 

Seën 
Amen 
Lied 189 Halleluja! Halleluja! Halleluja! – staan 

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 

1. Heilige Jesus, Heer van die here, 
U is verhoog tot die hemeltroon. 
Ons bring U ere, Christus, die Here! 
Met heerlikheid is U gekroon. 
 

2. Mooi is die aarde, dit het groot 
waarde, 
maar is gering voor u grootheid, 
Heer. 
U is ons lewe, U is ons vrede. 

U Gees moet ons hier lei en leer. 
 
3. U is die Alfa, en die Omega. 
U kom en elkeen sal U kan sien. 
U is die Eerste. U is die Laaste. 

1. Kom laat ons almal vrolik 
voor God die Here sing! 
Laat heel die aarde juigend 
aan Jesus hulde bring! 
Ons Heiland is oorwinnaar, 
Christus is oorwinnaar, 
Hy't waarlik opgestaan! 

 
2. Die sonde met sy smarte 
is aan die kruis verslaan. 
Nou kan ons vol van vreugde 
na God ons Vader gaan. 
Ons Heiland is oorwinnaar, 
Christus is oorwinnaar, 

Hy't waarlik opgestaan! 
 
3. Laat alles wat hier lewe 
die Heer se liefde prys, 
want Christus het na lyding 
weer uit die graf verrys! 
Ons Heiland is oorwinnaar, 

1. Jesus, ons eer U, opgestane Heer. 
Lewensvors en Koning, U het triomfeer! 
Hoe was U verneder, hoe het U gely; 
hoe is U verheerlik! U voer heerskappy. 
Jesus, ons eer U, opgestane Heer. 
Lewensvors en Koning, 
U het triomfeer! 
 

2. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, 
omdat U oorwin het, sal ons triomfeer! 
Hoe was ons gebonde, 
hoe was ons verkneg. 
U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. 
Jesus, ons eer U, opgestane Heer, 
nou het ons 'n toekoms: 
lewe by ons Heer! 



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 

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


