
1. INTROÏTUS (15:45-18:00): (sit) 

 SWEEF SOOS ‘N AREND – INNES EN FRANA 

 NADER MY GOD BY U – ACAPELLA 

 JERUSALEM – RINA HUGO EN GE KORSTEN 

 

2. VOTUM/SEËN EN TOETREDE: (staan) 

 Votum en seen: 

Mag God, die Bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, 

sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. (Rom. 

15:13) 

Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid vir U van God ons Vader, van Christus 

die Here en van die Heilige Gees.  

Gemeente antwoord: Gesang 168:1 

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

 

3. LOFPRYS: (sit) 

Gesang 214:1,2,3 

Dames: 
Here, ons sal U loof,  
u weldade roem.  
U Naam sal ons eer,  
almagtige Heer, 
want U het wonders gedoen. 

Mans: 
Here, ons sal U loof.  
U het ons verlos, 
uit duister bevry;  
ons harte verbly - 
dit het u lewe gekos. 
 

Almal: 
Here, ons sal U loof,  
u weldade roem. 
Dis U wat voorsien,  
ons wil U graag dien 
en U ons Vader noem. 
 

 

 

God seën Sy mense met Sy guns. Daarom het die mens die behoefte God te loof en 

dank. God word geprys oor Sy heilshandelinge. Hy is die Vader van Jesus Christus, die 

Heer van die gemeente. Petrus skryf veral oor God, die Vader van Jesus Christus, en 

nie oor God in die algemeen nie. Hy prys nie ‘n abstrakte God nie, maar eerder God 



wat Sy werk in Christus doen. In Christus bereik God se werk ‘n nuwe hoogtepunt. 

Ons ken dus geen ander God as die God wat hom in Christus openbaar.  Dus, met so 

‘n fokus op God wat Hom in Jesus openbaar, is dit dus verstaanbaar dat ‘n mens kan 

redeneer dat, sonder Christus, word die christelike geloof gelyk aan die Judaisme of 

Mohammedanisme (Martin Luther). God wil op geen ander wyse geken word as die 

God wat Hom openbaar in Jesus Christus (Calvyn).  Daarom loof ons God vir Sy werk 

in Jesus Christus, die Here – ons Here! 

Vonkklied 5:1,2 

1. Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde, 
want ons Heiland het verrys. 
Tot die dood was Hy verneder, 
uit die graf het Hy herrys. 
Alle eer aan die Oorwinnaar! 
Elke knie moet voor Hom buig. 
“Jesus Christus is die Here!” – 
elke tong moet dit getuig. 

2.  Jesus leef, Hy heers vir ewig,  
heerlik is sy majesteit.   
As gestuurde van die Vader 
stuur Hy ons nou wêreldwyd. 
Hy bring heling, skenk bevryding: 
daarvan moet ons bly getuig. 
Vreugde! Vreugde! Juig van 
vreugde 
want ons Heiland het verrys. 

 

4. GEBED: (sit) 

Gesang 284:1,2,3 

Dames: 
Laat Heer u vrede  deur my vloei 
Waar haat is, laat ek daar liefde bring. 
Laat ek in pyn en  smart vertroostend 
wees 
En krag gee deur geloof in U, o Heer 
Almal: 
O Heer, help my om altyd so te leef – 
om ander hoër as myself te ag, 
Ja, om lief te hê – ander bo myself – 
en eerder ook te gee as te verwag. 

Mans: 
Laat Heer u vrede deur my vloei 
en laat ek hoop gee waar daar twyfel 
is. 
Ek wil u lig in duisternis laat skyn. 
Laat ware vreugde altyd uit my straal 
Almal: 
O Heer, help my om altyd so te leef – 
om ander hoër as myself te ag, 
Ja, om lief te hê – ander bo myself – 
en eerder ook te gee as te verwag. 

Almal: 
Laat Heer u vrede deur my vloei 
en laat ek hoop gee waar daar twyfel 
is. 
Ek wil u lig in duisternis laat skyn. 
Laat ware vreugde altyd uit my straal 

 

 

5. VERHAAL: (sit) 

 Aankondiging van Jesus se dood 

Mk 8:31-38: 1ste aankondiging van Jesus se dood 

31 Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat 
Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes 



verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet 
opstaan.  

32 Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus Hom opsy geneem 
en Hom begin berispe.  

33 Hy het egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en vir Petrus berispe. “Moenie 
in my pad staan nie, Satan,” het Hy gesê, “want jy dink nie aan wat God wil 

hê nie maar aan wat die mense wil hê.”  
34 Jesus het toe die menigte mense saam met sy dissipels nader geroep en vir 

hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy 
kruis opneem en My volg,  

35 want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir 
My en die evangelie verloor, sal dit behou.  

36 Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te 
verloor?  

37 Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe?  
38 Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en 

sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer 
Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid 

as sy Vader.”  
 

Mk 9:30-32: 2de aankondiging van Jesus se dood 

30 Toe het hulle daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie 
hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie.  

31 Hy het sy dissipels geleer en vir hulle gesê: “Die Seun van die mens word in die 
hande van mense oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak; en drie dae nadat 

Hy doodgemaak is, sal Hy opstaan.”  
32 Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om Hom daaroor uit te 

vra.  
 

Mk 10:32-34: 3de aankondiging van Jesus se dood 

32 Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uit geloop. Dit het die dissipels 
verontrus en die mense wat agterna gekom het, laat bang word. Toe het Hy 

weer die twaalf opsy geneem en hulle begin vertel wat met Hom gaan gebeur:  
33 “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die 

priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die 
dood veroordeel en Hom aan die heidene uitlewer.  

34 Dié sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan en Hom doodmaak. En 
drie dae later sal Hy uit die dood opstaan.”  

 

 

 

 

 

 



Gesang 389:1,2,3 

Is dit, is dít my Koning 
kyk daar, aanskou die Mens! 
Is dit, is dít sy kroning 
wie het dit só gewens? 
Is dit sy konings-hulde 
dié riet, dié kleed, dié kroon? 
Boet Hy só vir my skulde, 
word só Gods Seun vertoon! 

Ja, ek kos Hom die slae, 
die smarte en die hoon. 
Vir my hang Hy, verlate 
en naak, met doringkroon. 
Vir my was daardie wonde, 
vir my moes Hy daar staan; 
Hy moes vir al my sonde 
die bitt're kruisweg gaan. 

O Jesus, Man van smarte, 
o Liefde onbegrens, 
skryf diep in alle harte 
die woord: "Aanskou die Mens!“ 
O laat my nooit vergeet nie 
dié kroon, dié kleed, dié riet! 
Geen groter troos in leed nie 
dis ook vir my geskied! 

 

 

 Lydensweg na kruis: die laaste dae 

Mk 14:1-2: Jesus se dood beplan 

1 Twee dae later sou dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood 
wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om 

Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak.  
2 Hulle het gesê: “Nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die 

volk kom nie.”  
 

Mk 14:3-9: Jesus gesalf in Betanië 

3 Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse. Terwyl Hy aan tafel 
was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte, baie duur nardusolie. Sy 

het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet.  
4 Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek: 

“Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie?  
5 Hierdie reukolie kon vir meer as drie honderd silwermuntstukke verkoop en 

die geld vir armes gegee gewees het.” En hulle het teen haar uitgevaar.  
6 “Laat staan haar,” het Jesus gesê. “Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy 

het 'n goeie daad aan My gedoen.  
7 Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed 

doen, maar vir My het julle nie altyd by julle nie.  
8 Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as 

voorbereiding vir my begrafnis.  
9 Dit verseker Ek julle: Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig 

word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan 
haar.”  



Gesang 390:1,2,3,4 

Almal: 
Ons kniel hier voor u voete neer 
en hoor die hemelkore: 
hul loof en prys en roem u eer 
oor ons, eens so verlore. 
 

Dames: 
U liefde is onpeilbaar groot, 
ontsien nie om te ly nie. 
Geen kruis stuit U, geen vloek, 
geen dood 
om sondaars te bevry nie. 

Mans: 
Die Lam wat vir ons sondes boet 
oorwin die hel se magte. 
Hy koop ons met sy dood, sy bloed, uit 
duisende geslagte. 

Almal: 
Tot priesters deur u bloed gewy, 
is al ons skuld vergewe. 
U maak ons konings, heel en vry, 
om tot u eer te lewe. 

 

Mk 14:10-11: Judas onderneem om Jesus te verraai 

10 Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, het sy hulp vir die priesterhoofde 
gaan aanbied om Jesus in die hande te kry.  

11 Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle belowe om hom daarvoor te 
betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om Hom by 'n geskikte geleentheid te 

verraai.  
 

Mk 14:26-31: Petrus sal Jesus verloën 

26 Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe.  
27 Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal almal van My afvallig word. Daar staan immers 

geskrywe: “Ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uitmekaar gejaag 
word. 

28 “Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na Galilea 
toe.”  

29 Petrus het vir Hom gesê: “Al sal hulle ook almal van U afvallig word, ek sal 
nie.”  

30 Jesus sê toe vir hom: “Dit verseker Ek jou: Jy sal vandag nog, in hierdie nag, 
voordat die haan 'n tweede keer kraai, My drie keer verloën.”  

31 Maar Petrus het nadruklik gesê: “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U 
beslis nie verloën nie!” En al die ander het dieselfde gesê.  

 

Mk 14:32-42: Jesus in Getsamane 

32 Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy dissipels: 
“Sit hier terwyl Ek gaan bid.”  

33 Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het 
ontsteld en beangs geword  

34 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak!”  
35 Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as dit 

moontlik is, die uur van lyding nie vir Hom sou aanbreek nie.  
36 Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker 



van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.”  
37 Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus: “Simon, slaap 

jy? Kon jy nie eens een uur lank wakker bly nie?  
38 Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel 

gewillig, maar die vlees is swak.”  
39 Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek.  
40 Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. 

Hulle het nie geweet wat om vir Hom te sê nie.  
41 Toe Hy die derde keer terugkom, sê Hy vir hulle: “Slaap en rus julle nou nog? 

Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die Seun van die mens word in die hande 
van die sondaars oorgegee.  

42 Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”  
 

Mk 15:16-20: Jesus word bespot 

16 Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die 
hele afdeling bymekaar.  

17 Toe trek hulle Hom 'n pers mantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir 
Hom op.  

18 Daarna het hulle Hom begin begroet en gesê: “Ons groet u, Koning van die 
Jode!”  

19 Hulle het Hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op Hom 
gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan Hom eer wou bewys.  

20 Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die pers mantel uitgetrek en weer 
sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle Hom weg om Hom te kruisig.  

 

Gesang 309:1,2,3 

Dames: 
My lewe bly aan U gewy, 
o Vader van genade! 
U rig omhoog my hart en oog 
beskerm my teen die kwade. 

Mans: 
My lewe bly aan U gewy, 
o Seun van God, die Vader! 
Ons prys u Naam en juig tesaam 
waar ook u volk vergader. 
 

Almal: 
My lewe bly aan U gewy, 
o Gees, so vol ontferming! 
Waar ek moet stry, waar ek moet ly - 
gee altyd u beskerming. 

 

 

 

 Golgota, die kruisdood en die opstanding 

GOLGOTA - WEG LOUW 



Met rooi, gewonde voete en die pyn 
van dorings wat Sy hoof in spot omsluit, 
het Hy - gelaaf met mirre en bitter wyn - 
teen Golgota Sy droewe gang gestuit. 

Soldate het Sy klere uitgetrek 
en luid getwis oor kleed en lendedoek; 
Sy naakte liggaam het hul oopgevlek 
oor stam en balk en dit met smaad vervloek. 

Die wrede spykers word deur vlees en been 
met felle slae ingejaag: Sy hande, 
verstrak in laaste, goddelike se”en, 
het Hy wyd uitgebrei oor alle lande... 

Die vroue roep in duisternis en treur... 
Die aarde beef... Die tempelvoorhang skeur. 

Gesang 387:2,3 

Verlate van u vriende, 
verlate Worstelaar; 
verlate van die Vader 
verlate Middelaar! 
Net pyn en dors en duister 
is by U in u nood; 
ontdaan van aardse luister, 
oorwin U tog die dood! 

U vasgenaelde hande, 
u spiesverwonde sy 
spreek wyd oor alle lande: 
Só moes die Christus ly! 
Vervloek, om te ontsondig, 
verlate, om te vind; 
moes sterf om te verkondig: 
Deur My word jy Gods kind. 

 

DOOD -  LEIPOLDT 

O trotse Dood, die mense doen jou eer, 

Bang vir jou hartstog, huiw’rend vir jou hand, 

Wat lewe wegslaat en die donker land 

Hiernamaals aanwys, waar die spoke weer 

Tot mis en onaantasb’re ligte keer. 

Hul noem jou groot, God van die Anderkant, 

Genadeloos, verhewe bo verstand, 

Vors van die vors en Heerser van die Heer. 

En tog, daar is ‘n trotser mag as jy, 

Wat ons beperkte wysheid nooit kan meet –  

‘n Mag wat alles sterk maak en verkwik, 

Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir my 

Is elke kind se eerste lewenskreet 

‘n Groter wonder as sy laaste snik. 



Gesang 385:1,2 

Loof, loof die Here - dis volbring: 
die worsteling in bange duister. 
Die son het van die hemeltrans 
die kruis omglans met nuwe luister. 
Dit is volbring, volmaak volbring: 
Christus oorwin die dood volkome. 
Halleluja - dit is volbring: 
Gods goedheid vloei in volle strome. 

Laat dié wat dors het nou na Hom 
met vreugde kom uit dor woestyne: 
Hy is die rots - o, neem dit aan! - 
vir ons geslaan tot heilsfonteine. 
Triomf, triomf, sing wêreldrond, 
sing uit een mond: Ons is vergewe! 
Ja - Halleluja! -  dis volbring. 
Aan Christus lof: Hy is ons lewe! 

 

OPSTANDING - WEG LOUW 

Drie dae was daar duisternis ... Alleen, 
in diep gelatenheid, soos in die sand 
‘n suiwer saad wat wag op son en re”en, 
het al Sy sterflikheid stil weggebrand: 

die swaar en trae slakke van die vlees, 
sy onrus, vrees, verwarringe en waan, 
dat Hy, een met die Vader en die Gees, 
verheerlik in die lig weer op kan staan. 

Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. 
Die steen is afgewentel deur ‘n wind 
wat uit vier hemelstreke op die aarde stryk 
dat dit vergruisel  is tot stof en grint, 

en soos uit diepe duisternis ‘n vlam, 
staan hoog en rank en smetteloos die Lam! 

 

Gesang 417:1,2 

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!  

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!  
 

 

 

6. BETEKENIS: (sit) 

Hebr 12:1-3: die oog gefokus op Jesus 



1 Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke 
las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die 

wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,  
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van 

die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder 
om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van 

die troon van God.  
3 Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom 

verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.  
 

Hebr 10:19-24:  gaan vrymoedig na Jesus  

19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die 
heiligdom,  

20 en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons 
gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.  

21 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,  
22 laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons 

harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met 
skoon water.  

23 Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen 
wat Hy beloof het.  

24 Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie 
dade.  

 

Gs 409:1,2,3 

Dames: 
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. 

Mans: 
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! 

Almal: 
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 Petr 4:12-19 om as Christen te ly. 



12 Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp 
word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie.  

13 Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal 
julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid.  

14 Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van 
Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die 

Gees van God, op julle bly.  
15 As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief 

of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie.  
16 Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor 

skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik.  
17 Die tyd vir die oordeel het aangebreek; dit begin by die huis van God. En as 

ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde 
dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie?  

18 “As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 
'n sondaar?” 

19 Daarom moet dié wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die 
getroue Skepper, en aanhou goed doen.  

 

Gesang 415:1,3 

Jesus leef, en ons met Hom! 
Dood, wie sou vir jou nog bewe? 
Jesus lewe en daarom 
wek Hy ons tot nuwe lewe. 
Laat ons dan die dood nie vrees 
Hy laat ons oorwinnaars wees! 

Jesus leef, en maak die dood 
nou vir my die poort tot lewe. 
Hy, oorwinnaar, ewig, groot, 
sal getrou my nooit begewe. 
Word my aardse huis gesloop - 
Hy is Lewe; Hy is Hoop! 

 

7. AFSLUITING: (staan) 

 laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en 

laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog 

gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. 

 Daar is so baie wat ons kan doen: ons sondelas afgooi; met volharding die 

lewe aanpak; gefokus wees op Jesus, ons Verlosser. 

 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die 

heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. 

 werklik ! wat meer kan Hy vir ons doen ! 

 Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal 

julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. 

 Laat jou vreugde in Jesus sigbaar word ! 

Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede: 

  

‘Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle 



genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee’ (Num 6:24-26)  

 

 

gemeente antwoord: Gesang 168:3 

U is die Alfa, en die Omega. 
U kom en elkeen sal U kan sien. 
U is die Eerste. U is die Laaste. 
Die ganse skepping sal U dien. 
 

 

8. BEDANKINGS EN AFKONDIGINGS: (sit) 

 

9. WEGSENDING: (sit) 

Vonkklied 38:1,2,3 

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan, 
vra ons u seën, waar ons hier voor U 
staan. 
U het u goedheid weer aan ons betoon, 
ons saamwees in u Naam met guns 
bekroon. 

 

2.  Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees, 
laat ons vir ander ook tot seën wees. 
Maak ons getuies van u Naam, o Heer, 
dat ook die wêreld U sal dien en eer. 

 

3.  U wat in liefde altyd by ons bly, 
wees ons tog in ons lief en leed naby. 
Sou daar beproewing oor ons pad kom, 
Heer, 
maak ons volhardend in geloof al meer. 
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