
 

 

 

 

Uitgawe 4     26 April 2020 

Lukas begin hoofstuk 24 en vertel hoe die vroue vroeg die Paasoggend na die 
graf gegaan het om liefdevol om te sien wat hulle gedink het hul laaste diens 
aan hul Here sou wees, en Sy liggaam voor te berei met speserye en parfuum 
vir Sy finale rus. Maar hulle het die graf oop en leeg gevind en is begroet met 
'n visioen van engele wat gevra het: “Waarom soek julle die Lewende by die 
dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met 
julle gepraat het toe Hy nog in Galilea was en gesê het: Die Seun van die mens 
moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op 
die derde dag opstaan”(verse 5-7). En hulle HET dit onthou en so het hulle 
toe teruggegaan om dit aan al die ander dissipels te vertel. Na hul nuus wat 
hulle gebring het, het Petrus opgespring en  na die graf toe gehardloop om 
self te sien. Vol verwondering het hy OOK teruggegaan huis toe. 
Twee van Jesus se volgelinge wat die verslag van die vroue gesien en gehoor 
het, was oppad na die dorpie van Emmaus. Hulle is bedroef en verward oor 
alles gebeur het. Soos wat hulle stap het Jesus Homself by hulle aangesluit 
maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 
Die twee dissipels het vir Jesus gesê dat hulle nie kon verstaan nie en Hy het 
hulle geantwoord deur sekere Skrifgedeeltes op sy bediening toe te pas. Net 
so moet ons ook na die Skrif gaan om hulp en leiding as daar vrae is waarop 
ons nie die antwoorde ken nie. As ons soos hierdie twee manne is en nie die 
antwoorde in die Bybel verstaan nie, kan ons na ander Christene gaan wat 
wel verstaan en hulle vra om vir ons duidelik te maak wat die Bybel in ons 
omstandighede vir ons wil sê.  
 
Hierdie twee dissipels was soos droë sponse wat elke woord wat Hy gespreek 
het opgesuig het  en toe hulle by die dorpie aankom, dit wil voorkom asof 
Jesus verder gaan, het hulle Hom gesmeek om by hulle te bly sodat hulle nog 
meer van Hom kon inneem.. Hy het ingekom en “terwyl Hy saam met hulle 
aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 
Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig 
verdwyn” (verse 30-31). Nou het hulle ook die opgestane Verlosser vir hulself 
gesien! Toe hulle Hom hoor, Hom sien, saam met Hom was, was hulle 
gemotiveerd, het hulle harte warm geword. Hulle was vol vreugde en dadelik 
opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. 
 
Daar is dikwels tye in die lewens van Jesus se “hedendaagse dissipels” 
wanneer ons by ''n vurk in die pad' kom. Ons het die opsie om ons eie gang 
te gaan; ons eie ding doen; ons eie agendas op te stel; en onsself dien. OF, 
ons het die opsie om na die stem van ons Verlosser te luister, na die pad te 
kyk wat Hy loop en dan te kies om in Sy voetspore te loop - Elke dag saam 
met Jesus te wandel! 
 
Jesus kom na Sy volgelinge, Sy dissipels - na ons - in sy Woord, deur die 
sakramente, terwyl ons bymekaarkom vir aanbidding en as ons saam met 
Christus-gesentreerde gemeenskap is. Hy versoek ons om Hom te volg. 
Ons is Sy hedendaagse dissipels. Ons leef  aan die ander kant van Paasfees 
en glo dat Hy vir ons gesterf en opgestaan het. Ons sien Hom in sy Woord en 
in die sakramente en Hy roep ons om “Elke dag met Jesus te wandel!” Daarom 
is ons ook gemotiveerd, gevul met vreugde, aktief in Sy diens en gewillige 
getuies dat Hy opgestaan het! Hy het inderdaad opgestaan! Halleluja! 
 

Die Kruin-o-gram 

Lukas 24:13-35 Voorsang 

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself 

geestelik te fokus en te nader tot God. 

 

Afkondigings 

Belangrike inligting word gedeel.  

Getuienis & Sorg 

Ruimte word geskep waar ons in mekaar 

se blydskap en leed kan deel. 

Toetrede 

- Lig vir die wêreld  (F 070)  - 

Votum & Seëngroet 

'n Uitroep oor die karakter en identiteit 

van die Here wat ons dien. 

- Johannes 8:12 - 

Lofprysing 

- Heer met my hele hart (LB 209) - 

Kinderfase 

Kinders word uitgenooi om ook deel te 

vorm van die Erediens 

Offergawe 

Epiklese  

- Gebed - 

Skriflesing en Oordenking 

- Lukas 24:13-35 - 

Die Wil van die Here 

- Stilgebed - 

Skuldbelydenis  

- Gebed (K. Du Plessis) - 

 Vryspraak 

- Lukas 24:26 - 

Geloofsbelydenis 

- Enigste Here, enkele Wese (LB 265) -  

 

Seën en Amen 

- Ierse seën - 

Ons word gegroet met 'n seënbede 

waarop ons antwoord met 'n amen.  



Delf dieper 

Om te kan sien 
Is ‘n nuwe toevoeging tot die Kruin-o-gram spesifiek gemik op die jongmense, 

die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te 

groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel 

van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die 

hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan 

kom tot die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees 

van God in jou gesin beweeg. 

1) Na mekaar: 
 

1. ‘Cope’ jy nog met dinge by die skool? 
2. Wat dink jy is die grootste uitdaging vir ‘n dowe persoon? 
 

2) Na God: 
1. Lees Lukas 24:13-35. 

a. Wat val jou op? Wat in die gedeelte raak jou hart? 
b. Watter vrae maak hierdie gedeelte in jou wakker? 

2. Wat vertel hierdie gedeelte jou van God? 
3. Hoekom dink jy was dit belangrik vir Jesus om die Emmaus gangers se gedagtes oop te maak? 

 

3) Na mense: 
1. Dink jy ons sien die Here in die alledaagse raak? 
2. Doen: Soek bietjie rond, waar sien jy God hierdie week raak? 
 
 
 
 
 

Corona - COVID-19 
Skakels wat help 

Regering se webtuiste 
https://www.gov.za/Coronavirus  
Wêreldgesondheidsorganisasie 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1  
VSA se CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
Nuutste statistieke 

https://www.worldometers.info/coronavirus/  
'Lockdown' noodnommers 
https://bit.ly/covidnoodno  

 

 

 

#Bybelvasvra: 

Wat dink jy is die grootste 

uitdaging vir ‘n dowe persoon? 

https://www.gov.za/Coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://bit.ly/covidnoodno


OM TE SIEN 

LUKAS 24:13-35 

Het jy al iets gehoor, maar dit nie geglo nie omdat jy dit nie gesien het nie? Dit het al met 

ons almal gebeur dat ons eers iets moes sien voordat ons dit geglo het. Dieselfde gebeur in 

hierdie gedeelte in die Bybel. Vra vir mamma of pappa om dit saam met jou te lees.  

Die vrouens wat na Jesus se graf toe gaan sien dat Sy graf leeg is en gaan vertel dit dan vir 

die ander apostels, maar hulle glo nie die vrouens nie. Petrus gaan kyk toe self na die graf en 

sien ook dat die graf leeg is. Toe het hy dit eers geglo. 

Was dit al vir jou moeilik om in God te glo omdat jy Hom nie kan sien nie? Al kan ons Hom self 

nie sien nie kan ons stukkies van Hom sien in alles rondom ons. Ons sien Hom in alles wat Hy 

gemaak het, die plante, die diere en selfs in ander mense. Partykeer kyk ons, maar ons sien 

nie werklik nie en ek dink dat ons soms eerder met ons hart moet kyk om rerig te sien. En hoe 

kyk ons met ons hart? Ons kyk met liefde na die wêreld. 

So, probeer om liefde te gebruik wanneer jy na alles rondom jou kyk sodat jy werklik kan sien 

wat rondom jou is, en dan sal jy God ook meer raak sien. 

HELP JESUS EN DIE EMMAUSGANGERS OM BY DIE DORP UIT TE KOM. 

 

   

 



 

 

 
 

 

Verjaarsdae 
 

Sondag 26 April    
Dirk de Klerk 082 460 4221 

Anke du Plessis  

Wanneke Kotze 083 461 0816 

Johan Visser Snr  

Dirk de Klerk 082 460 4221 

  

Maandag 27 April 
Anna Malan 012 803 6477 

  

Dinsdag 28 April 
Marcel Combrinck 084 589 6369 
Chris Kapp 012 804 0852 

  

Woensdag 29 April 
Marelise Minny 083 307 3895 

  

Donderdag 30 April 
Julyan Bosman 082 644 4243 

Theresa Grundling 012 803 1711 
Santa Mentz 012 804 9137 

Danel Swart  
Tienie Wessels 012 804 1472 

  

Vrydag 01 Mei 
Roeland Schonken 012 332 5980 
JC Vermaak 082 458 5666 

  

Saterdag 02 Mei 
Anthea Botha 012 804 1721 
Cas de Meyer 012 804 2620 

Oswald Prinsloo 012 804 5931 

Abigail Venter  

Lynne Wessels 083 603 1984 

  

Beste wense vir ‘n gelukkige 
Nuwe lewensjaar !! 

 

Gebedslys 
 

KANKER - KONSTANTE VOORBIDDING 
CHARLES DU PLESSIS - NEELTJIE BARNARD - RIA POTGIETER 
INA SHAKELTON - ESTER BOSHOFF - WILMA SWANEPOEL  

 MAXIE LAUBCHER -KAREN BOTHA - FRANS STONE 
JOHNNY REDELINGHUYS - TERRY SCHOEMAN - MINIE ERASMUS 

ELLENY ENGELBRECHT - MINA VAN JAARSVELD  
FLIP ROODT – TARIEN JOOSTE - BETS GREYLING  

MARQUESTA PIENAAR 
GESONDHEID - KONSTANTE VOORBIDDING 

KATHY BELELIE - KOOS BARKHUIZEN - TIENIE WESSELS 
SARIE VERMAAK - POP SWART - DELPORT GESIN - JOHAN VOSTER  

AFSTERWE - ONS BID VIR HUL GELIEFDES 
MIMI FOURIE SE SEUN 

MARTIE MARAIS - DRIES CLAASEN - LOUISA STEYN 
WILNA KRIEK - MARIE VERMEULEN 

OPERASIES  
CHRIS KAPP - TIENIE VAN TONDER - ELSA COETZEE 

SWANGERSKAPPE  
LIZE EN ALEXIS KOK 

TALITA EN FRANCOIS MOLLER 
GEBOORTES 

BABA NOAH NAGTEGAAL (OUERS - MARTYN EN ANNELIZE) 

Kerkkantoor: 
 

Telefoon: 012 804 3577 
Faks: 086 545 7151 

e-posadres: 

silvertonkruin@absamail.co.za 

Kerkkantoor ure: 
Maandae - Vrydae 09:00 - 13:00 

Bankbesonderhede: 
N.G. Silvertonkruin  

ABSA – 632005 
Tjek rekening: 70580888 

Webtuiste: 
www.silvertonkruin.com 

 
Facebook: 

@Silvertonkruin 
 

Instagram: 
@Kruinjeug2019 
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