
5 Junie 2022  09:00 

Baie geluk met  jou verjaarsdag 

6 Jun  
Layla Barnard 

Talietha Holloway 
Thian Meiring 

Vincent Van Heerden 
Jenny Venter 

 
7 Jun  

Marie Kruger 
 Martin Meiring 

Theo Rautenbach 
 Arno Van Wyk 

8 Jun  
Sonja O'Linsky 

Kirsten Rautenbach 
 

9 Jun 
Johan Fourie 

 
10 Jun 

Marintha Du Preez 
 Carna Heydenreich 

 Helene Le Roux 
Dora Schutte 

11 Jun 
Delene Klopper 

Nina Smith 
 

  

Welkom by Pinksterfees en Nagmaal 

Hulp benodig 

Daar is hulp nodig met kosvoorsiening aan ‘n gesin in die  

gemeente. Indien jy kan help, kan onbederfbare kos by die kerk  

afgegee word op Sondae en  Woensdagoggende  



Liturgie 

Voorspel:   1. Lied 184 Lofsing die Here! 

   2. Ps 23  Die Here is my Herder 

 

Verwelkoming en afkondigings 

 

Toetrede:  

 

Votum en seen 
 
 
Nagmaal 

 

Lofsang 

 

   

Flam 3: Aan U Voete (Sit) 
Refrein 
Aan U voete, Heer, is die beste plek, 
daarom kniel ons voor U neer. 
Om by U te wees is die grootste eer, 
daarom buig ons voor U neer. 
Vers 1 
Ja, ons verkies nou om by U te wees 
en om na U te luister. 
In plaas van altyd maar weer besig te wees, 
kom ons nou tot rus by U. 
Refrein 

 
Vers 2 
En ons verlang na U teenwoordigheid Heer, 
om saam te kniel in aanbidding. 
In Gees en waarheid waarlik een te wees 
daarom buig ons voor U neer. 
Refrein 
Vers 3 
Net soos ’n Vader wat sy kinders vertroos, 
so omhels U ons elkeen. 
U is ’n Vader wat versorg en beskerm, 
en ons kom tot rus by U x3 

Vonkk 104: Wat 'n vriend (Staan) 
1. Wat ‘n vriend het ons in Jesus – 
Hy wat in ons plek wil staan. 
Wat ‘n voorreg om gedurig 
in gebed na Hom te gaan. 
Hoe verbeur ons soms die vrede, 
kom ons in vertwyfeling – 
net omdat ons nie ons swaarkry 
in gebed na Hom toe bring. 

 
2. As versoeking en beproewing, 
of as hartseer oor ons kom, 
laat ons nooit mismoedig word nie, 
maar ons kommer bring na Hom. 
Nêrens is ‘n vriend getrouer – 
Hy wat van ons swaarkry weet.  
Jesus staan met ware deernis 
altyd tot ons hulp gereed. 

 
3. As die sorge van die lewe 
of bekommernis ons kwel, 
bly die Heer ons beste toevlug – 
alles kan ons Hom vertel. 
Wanneer ander ons teleurstel, 
soek ons in gebed die Heer. 
Jesus troos ons met sy liefde, 
Hy verstaan ons hart se seer. 

Lied 303 (Sit) 
Eet die brood, drink die wyn. 
Kom na Christus, Hy stil u honger. 
Eet die brood, drink die wyn. 
Glo in Hom en Hy les u dors. 
 

Eat this bread, drink this cup; 
come to Christ and never be hun-
gry. 
Eat this bread, drink this cup; 
trust in Christ and you will not thirst. 
 

Eet die brood, drink die wyn. 
Kom na Christus, Hy stil u honger. 
Eet die brood, drink die wyn. 
Glo in Hom en Hy les u dors. 

Psalm 23 Lina Spies (Staan) 
Vers 1 
Die Here is my herder en bewaarder: 
Ek kom niks kort nie; daar is niks wat my ontbreek. 
In groene weiveld en by stille water 
laat Hy my uitrus in 'n bar en dorre streek. 
Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie: 
Hy rig my altyd op die regte paaie. 

 
Vers 3 
U dek in my teenwoordigheid 'n tafel: 
My vyande kyk toe en staan verslae! 
U vul my beker, voed my en verheug my; 
u goedheid volg my al my lewensdae. 
Ek ken u liefde en u gunsbetoning 
en bly 'n leeftyd, Here, in u woning  



Liturgie 

Lofsang (vervolg) 

 

Skriflesing:  

1 Korintiërs 10:14-17 

 

Prediking:  

Die nagmaal is tog bedoel om inklusief te wees. Die goeie nuus is dat ons nie op grond 

van ons agtergrond, ras, of selfs op grond van hoe 'n goeie of slegte mens ons is daarby 

ingesluit word nie. Ons word ingesluit op grond van Christus se liggaam wat vir ons ge-

breek is en sy bloed wat vir ons gevloei het... Hoe is dit dan dat Paulus in 1 Korintiërs 10 

praat van die eksklusiewe aard van die nagmaal? 

Kom luister Sondagoggend wat hierdie gedeelte vir ons beteken en kom vier die nag-

maal saam as hele gemeente! 
 

 

 

Slotlied: 

 

Seën 

 

Respons 

 

 

 

 

Naspel 

Lied 492:  In U is vreugde   

Liturgie (vervolg) 

VONKK 174: Strome Van Seën (Staan) 
1. Strome van seën uit die hemel 
gee God aan ons deur sy Gees. 
Hy skenk die wedergeboorte, 
maak van ons lewe ‘n fees! 
Refrein: 
Strome van seën, 
gee dit in oorvloed, o Heer, 
dat ons kan groei en kan vrugdra, 
daagliks kan leef tot u eer. 

2. Strome van seën uit die hemel 
kom van die Heilige Gees. 
Hy wek geloof en bekering 
dat ons sy kinders kan wees. 
Refrein 
3. Strome van seën uit die hemel 
kom deur die werk van die Gees. 
Hy kom vernuwe ons denke 
om meer gehoorsaam te wees. 
Refrein 

Lied 439 (Staan)  
O Heil'ge Gees, o God in ons, 
ons wil u krag besing: 
Die krag wat Jesus op laat staan 
en lewe in ons bring. 
Maak ons oorwinnaars in die stryd 
wat ons ook nou moet stry. 
O Gees van God, getuig in ons, 
dat ons u kinders bly. 

 
O Heil'ge Gees, o Gees van God, 
ons lied klink tot u eer. 
Maak nuut ons lewe elke dag 
soos wat u Woord ons leer. 
Ons prys U, Gees van Vader, Seun, 
as ware God en Heer. 
Ons bid dat U ook dié gebed 
sal hoor, ons God en Heer. 

Ons prys U, Gees van Vader, Seun, 
as ware God en Heer. 
Ons bid dat U ook dié gebed 
sal hoor, ons God en Heer. 



Bankbesonderhede:   

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

Wanneer moontlik 

word koffie  weer  

voor die diens  

gemaak . 

Sodra genoeg mense hulle 

name ingee vir teebediening na 

die diens, sal ons ook weer 

daarmee begin. 

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  061 589 1562 
viandup@gmail.com 
 
Kerkkantoor:    
Marlein   0832704853 
marlein.ngksomerstrand@gmail.com 

Tee- en koffiebediening 

op  

Sondagoggende 
Die Huishulpbediening gaan van 

krag tot krag.   Elke Dinsdagaand 

vergader hulle in die konsistorie om 

19.00 om saam te sing en Bybel-

studie te hou. Om 20.00 gaan hulle 

na die Ark om 'n handvaardigheid 

aan te leer, soos byvoorbeeld 

naaldwerk, brei, hekel, blom-

merangskikking, kralewerk of om 'n 

ekonomiese dis te maak.   Wil u nie 

deur u kaste gaan om afvalma-

teriaal of wol te skenk wat u nie 

meer gebruik nie, hulle waardeer 

enige skenking om hulle in staat te 

stel om artikels te vervaardig vir hul 

gesin en  huis.   Baie dankie by 

voorbaat.  As u voel die Here roep 

u om u talente aan te wend  op 'n 

Dinsdagaand vir 'n uur, sal u hulp 

baie waardeer word. 

Die Huishulpleiers. 

Huishulpbediening 


