
 

 

 

 

Uitgawe 1    05 April 2020 

Mense probeer selfsug dikwels verdoesel deur op hulle “regte” te 

staan. Hulle dink: “Ek kan hier maar oneerlik wees; ek verdien in elk 

geval beter, of: “ek kan maar al hierdie geld op myself uitgee, want ek 

het mos hard gewerk daarvoor”, of: “ek gaan ’n aborsie laat doen, ek is 

mos baas oor my eie liggaam.” Gelowiges mag egter nie hierdie tipe 

instelling hê nie. Ons moet bereid wees om ons regte prys te gee ter 

wille van ander, om hulle so te dien. As mens sê jy is ’n Christen, moet 

jy ook bereid wees om te leef soos Christus geleef het. Jou optrede 

moet wys jy is bereid om nederig diens te lewer, selfs al sou jy geen 

erkenning daarvoor kry nie. Moenie vasklem aan jou regte nie! 

 

Jesus was God. Jesus is God. Hy sal altyd God wees. Maar tog het Hy 

nie gesien dat sy goddelikheid as 'n spoggeleentheid of vir Sy eie 

voordeel gebruik word nie. (Hoe anders as vandag se beroemdes, 

atlete en politici!) In plaas daarvan het Jesus homself verneder en die 

volle en voortdurende gebruik van Sy magte opsy gesit terwyl Hy die 

vorm van 'n dienaar aangeneem het. In werklikheid was Jesus so 

nederig dat Hy aan die kruis gehoorsaam geraak het - die grusaamste 

en vervloekte manier om te sterf op daardie tydstip! 

Maar daar was 'n rede hiervoor: ons redding! Jesus het Homself 

verneder sodat Hy ons plek kon inneem en vir al ons sondes kon 

betaal. Daar was ook twee resultate hiervan. Eerstens het Jesus vir al 

ons sondes betaal, vergifnis vir ons gewen en die gawe van die ewige 

lewe gegee. Tweedens het God hom bo alle verhewe! Ja, ons Koning 

is so groot en almagtig dat wanneer die laaste dag kom, elke knie sal 

buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Selfs die duiwel en al 

sy demone en ongelowiges in die hel sal moet buig en bely dat Jesus 

die Here en Koning van almal is op die laaste dag. 

 

Dank die Here dat Hy Homself vir jou verootmoedig het en nou en vir 

ewig deur U verhef en geprys sal word! 

Die Kruin-o-gram 

Filippense 2:5-11 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 

- Soos ‘n wildsbok  (LB 163)  - 

Votum & Seëngroet 

'n Uitroep oor die karakter en identiteit 

van die Here wat ons dien. 

- Romeine 11:36 - 

Lofprysing 

- Ons is ‘n oomblik (F 008) - 

Kinderfase 

Kinders word uitgenooi om ook deel te 

vorm van die Erediens 

Offergawe 

Epiklese  

- Gebed - 

Skriflesing en Oordenking 

- Filippense 2:5-11 - 

Die Wil van die Here 

- Leer my u wil Heer (LB 528) - 

Skuldbelydenis  

- Filippense 2:7 - 

- Stilgebed - 

 Vryspraak 

- Filippense 2:9-11 - 

- Ek kyk op na die berge (F 016) - 

Geloofsbelydenis 

- Apostoliese geloofsbelydenis -  

 

Seën en Amen 

 

Ons word gegroet met 'n seënbede 

waarop ons antwoord met 'n amen.  



 
 

Delf dieper 

Jesus se vernedering word Sy heerlikheid 
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. Hoe voel jy hierdie week? Is jy moeg? Wil jy uitgaan? 
2. Hoe lank dink jy gaan die Inperking hou? 
 

2) Na God: 
1. Lees Filippense 2:5-11. 

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 Jesus? 
3. Wat dink jy beteken die term nederigheid? 

 

3) Na mense: 
1. Wanneer is jy verneder gewees voor iemand? 
2. Doen: Help mekaar rondom die huis en doen iets wat jy nie normaalweg in die huis sal doen nie. 
 
 

Corona - COVID-19 
Bid saam met ons 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/LB7kRHU6JhEBO8B3yABgpN 

 

#Bybelvasvra: 

Watter boek in die Bybel is ‘n 

versameling van liedere en 

gedigte? 

https://chat.whatsapp.com/LB7kRHU6JhEBO8B3yABgpN


Filippense 2:5-11 
 

Vra vir mamma en pappa om hierdie gedeelte in die Bybel saam met jou te lees. Soos jy lees, pas die 

woorde hieronder by die oop spasies, maar probeer eers self: 

 knie 

 gehoorsaam 

 hemel 

 gesindheid 

 hoogste 

 aarde 

 God die Vader 

 verneder 

 gelyk 

 mens 

 onder 

 slaaf 

 tong 

 Godgelyke 

 gestalte 
 

5 Dieselfde __________ moet in julle 

wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
6 Hy wat in die ________ 

van God was, 

het sy bestaan op _________ wyse 

nie beskou as iets waaraan Hy Hom 

moes vasklem nie, 
7 maar Hy het Homself ________ 

deur die gestalte van ‘n _____ 

aan te neem 

en aan mense _____ te word. 

 

En toe Hy as ____ verskyn het, 
8 het Hy Homself verder verneder. 

Hy was __________ tot in die dood, 

Ja, die dood aan die kruis. 

 
9 Daarom het God Hom 

ook tot die _______ eer verhef 

en Hom die Naam gegee 

wat bo elke naam is, 
10 sodat in die Naam van Jesus 

elkeen wat in die _____ 

en op die _____ 

en _____ die aarde is, 

die ____ sou buig, 
11 en elke ____ sou erken: 

“Jesus Christus is Here!” 

tot eer van _____________ . 



 

 
 
 

 

Verjaarsdae 
 

Sondag 05 April    
Riaan Meintjies 073 689 0431 
Cordel Opperman  

Nico Pienaar 076 669 7899 

  

Maandag 06 April 
Antoinette Barkhuizen 012 800 3130 
Melanie Lubbe 083 654 4488 
  

Dinsdag 07 April 
Kayla Boshoff 074 388 8890 
Anita Botes  
Maryke Bothma  
  

Woensdag 08 April 
Liezel Slabbert 082 872 8588 
  

Donderdag 09 April 
Lily-Ann Coetsee  
Tina Marais 074 761 1165 

Marie Norden 012 804 4214 

Henru Schonken  

  

Vrydag 10 April 
Cesar de Almeida  
Juno Els-Pretorius 012 804 8475 
Dalena Hillebrand 082 889 5312 
Ghiselle Human  
Ruben Potgieter 072 355 6811 
  

Saterdag 11 April 
Gandi Visser 082 336 3792 
  

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 
 KOBUS ROUX - JUDY STEYNBERG SE KLEINSEUN 

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 

 

 

Volgende Sondag 
Paassondag 

 
Liturg: 

Ds. Vanwyk Fischer 
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