
8 Mei 2022             
Welkom by die Erediens   09:00 

Baie geluk met  jou verjaarsdag 

8 Mei  
Marita Greyling 

 
9 Mei 

André Barnardo 
Ferdi  Hellerle 
Elma Troskie 

 
10 Mei  

Basil Rathbone 

11 Mei  
Johan Bosch 

 Letea Oosthuysen 
 

12 Mei 
 Regardt  Potgieter 

 
13 Mei 

Paul Louw 

 

 

 

 

 

Ds Vian du Plessis lewer 

vanoggend sy intreepreek in 

ons gemeente 

Baie welkom in ons gemeente 

ook aan sy vrou Natania en die 

tweeling Josh en Joah. 



Volgende Sondag   15 Mei 2022 

Teks: Psalm 73  

Tema: Ek wil naby God bly 

Petrus word in hierdie gedeelte bevestig in sy roeping tot her-

derskap vir Sy kerk. Die bedoeling is nie dat hy as die enigste 

herder aangestel word nie, want daar is baie ander in die Bybel 

wat dieselfde roeping ontvang.  

Trouens, almal wat deur Jesus se genade herstel word, word her-

stel tot die roeping van Genesis 1:27 wat sê dat God die mens ge-

maak het as sy verteenwoordiger op aarde. Petrus het vir Jesus 

drie maal verloën en dit het hom geknak, want hy het die Here baie 

liefgehad. Hy was trots op sy liefde vir Jesus, maar dit het hom in 

die steek gelaat.  

1 Johannes 4:10 sê "Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir 

God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy 

Seun te stuur as versoening vir ons sondes." Dis die duur les wat 

Petrus moes leer. Só word elke gelowige herstel, geroep en ge-

stuur. Nie deur ons eie krag en liefde vir God nie, maar alleen deur 

sy genadige en wyse besluit. Dít moet maak dat ons hierdie     

roeping slegs as genade kan ontvang en in groot nederigheid, 

bewus van ons swakheid en feilbaarheid, kan uitleef. Hierdie   

roeping is om  Jesus aan sy skape bekend te maak en op hom te 

vertrou omdat Hy alleen herstel kan bring. 

 

Vian du Plessis 

 

Boodskap vandag  8 Mei 2022 



Liturgie 

Musiek vooraf: 1. Lied 492   In U is Vreugde 
    2. Jerusalem      
     
Verwelkoming 

 

Toetrede   Vonkk 72    

     Wees stil want die Heilige is hier  sit 

Votum en seëngroet 

 

Lofliedere  Lied 163 x 2 

    Soos ‘n wildsbok wat smag na water  staan 

    Lied 168:1-3  

    Heilige Jesus, Heer van die here   staan 

Kindertyd   

Verootmoediging Lied 528:1-3 

     Leer my u wil, Heer      staan 

 

Skriflesing en prediking 

Gebed 

 

Slotlied   Flam 100 alle verse       sit 

Seën 
 
Naspel:     Die Hallelujakoor (Handel) 
 
Dankoffers 



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 

Leraars:             
Chris   082 574 9191 
acv.vanwyk@gmail.com 
Vian  +26481 837 9884 
viandup@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. 

Tee/koffie bediening op Sondagoggende 


