
 

 

 

 

Uitgawe 5    29 Maart 2020 

Wanneer die langverwagte Messias waaroor Jesaja en die ander profete 
vertel het gebore word, behoort dit uitgebasuin te word, en al die 
Skrifgeleerdes, priesters en kerkleiers moes hiervan weet. Die koning, die 
keiser en al die belangrike mense moes uitgenooi word om hierdie heuglike 
gebeurtenis te kom vier. Maar God werk anders. Die toneel van Lukas se 
verhaal skuif na die oop veld naby Betlehem. ‘n Klompie doodgewone, 
eenvoudige skaapwagters sit rustig om hulle vuurtjie en gesels oor die 
gebeure van die dag - dalk ‘n roofdier wat naby een se troppie skape gewaar 
is of ‘n skaap wat afgedwaal het. Die volgende oomblik staan daar ‘n vreemde 
man by hulle. Die manne skrik hulle boeglam. Grootoog staar hulle hierdie 
wese aan, hy kan nie anders as ‘n “wese” beskryf word nie. Dan praat hy: 
“Moenie bang wees nie!” Die manne bewe van skok en angs terwyl hy vertel 
van die Verlosser wat gebore is, Christus die Here. En hy vertel vir hulle dat 
hulle Hom in Betlehem sal kry waar Hy in doeke toegedraai lê in ’n krip.  Die 
arme skaapwagters se monde hang onbeskaamd oop, hulle kan nie glo wat 
hulle sien en hoor nie. Maar dit was nog maar net die begin: Skielik is dit asof 
die ganse hemel oopskeur reg rondom hulle, en ‘n groot skare van engele om 
hulle staan. Hemelse musiek vul die valleie en heuwels terwyl die magtige 
engelekoor die mooiste lied sing wat nog ooit in menseheugenis gehoor is: 
“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie 
Hy ’n welbehae het!” Verstom staan die skaapwagters en luister na die 
grootste en aangrypendste kooruitvoering van alle tye. Dit vul hulle ore en 
liggaam en hele wese terwyl ‘n Goddelike glans om hulle skyn. En dan, skielik, 
is alles verby, en die verdwaasde skaapwagters word alleen agtergelaat met 
hulle gedagtes. ’n Dringendheid om hierdie Verlosser waarvan die engel 
gepraat het te gaan sien, brand in hulle, en sonder versuim trek hulle soos een 
man op na die slapende Betlehem.  By die stal kry hulle vir Josef en Maria en 
die Kindjie in doeke toegedraai in die krip, presies nét soos die engel dit 
beskryf het. Vol verwondering is hulle later terug na hulle skape toe, al 
singende. Dit wat hulle daardie nag beleef het, het hulle wyd en syd vertel 
aan almal wat hulle teëgekom het, en die mense kon hulle ore nie glo nie, en 
hulle was vol verwondering oor die ongelooflike gebeure.  
Maria, die gelowige vrou wat haarself tot beskikking van die Here gestel het, 
ten spyte van die gevaar dat haar reputasie kan skade ly, het hierdie dinge 
alles in haar hart bewaar. Drie en dertig jaar later moes sy aanskou hoe haar 
Baba, toe ’n jong Man in die fleur van Sy lewe, gemartel word, gespot word, 
op gespuug word en aan ‘n kruishout vasgespyker word om onskuldig ‘n 
wrede en pynlike dood te sterf.  
Hierdie verhaal laat ‘n mens baie diep dink: Waarom skaapwagters? Waarom 
eenvoudige, ongeletterde skaapwagters, en nie ‘n uitgelese klomp 
Skrifgeleerdes en konings en kerkleiers nie? Daardie magtige koor het hulle 
héél beste opvoering gegee net vir ‘n klein ou handjie vol manne wat na sweet 
en rook stink, en met vuil veldklere aan! Was die engele moedeloos om net 
hierdie klein handjie vol manne tee te kom? Nee!  
God kyk nie na getalle nie, en Hy kyk ook nie hoe geleerd of hooggeplaas of 
grênd aangetrek mense is nie. Vir Hom is die doodeenvoudige, doodgewone 
mens nét so belangrik as die hoogsgeleerde teoloog. Die boodskap van die 
eenvoudige skaapwagters het talle mense in verwondering gehad, en by hulle 
‘n afwagting geskep vir wat sou voorlê. Dink nou net: as dit ‘n groep 
Skrifgeleerdes en kerkleiers was, dan het hulle eers ‘n kommissie van 
ondersoek ingestel en die hele gebeure gedebatteer tot vervelens toe.  

Die Kruin-o-gram 

Lukas 2:8-20 Voorsang 

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself 

geestelik te fokus en te nader tot God. 

- Here Jesus ons is saam (LB 157) -  

- Hoe glansryk blink (LB 372) - 

- U Here is ons Koning (LB 470) - 

- Loof God, O Christen (LB 337) - 

Afkondigings 

Belangrike inligting word gedeel.  

Getuienis & Sorg 

Ruimte word geskep waar ons in mekaar 

se blydskap en leed kan deel. 

Toetrede 

- Wees stil en weet  (LB 519)  - 

Votum & Seëngroet 

'n Uitroep oor die karakter en identiteit 

van die Here wat ons dien. 

- Johannes 11:25 - 

Lofprysing 

- Praat ek mense-,engeletale (LB 530) - 

Kinderfase 

Kinders word uitgenooi om ook deel te 

vorm van die Erediens 

Offergawe 

Epiklese  

- Gebed - 

Skriflesing en Oordenking 

- Lukas 2:8-20 - 

Die Wil van die Here 

- Efesiërs 1:6 - 

Skuldbelydenis  

- Johannes 13:6-8  - 

 Vryspraak 

- Johannes 7:37-38 - 

Geloofsbelydenis 

- Johannes 11:27 -  

- Ek glo vas in God (LB 260) - 

Seën en Amen 

- Amen (LB 314) - 

 

Ons word gegroet met 'n seënbede 

waarop ons antwoord met 'n amen.  



Die kanse dat die (regte) boodskap by die mense sou uitkom, sou uiteindelik baie skraal wees. Kyk maar net wat het 
hierdie geleerdes later met Jesus gedoen: hulle het Hom vervolg, beledig, betwyfel en uiteindelik ter dood laat veroordeel.  
Jesus het later Sélf ook eenvoudige mense gebruik om die Evangelie te versprei. Sy dissipels was doodgewone 
vissermanne. Hy het per geleentheid ‘n Samaritaanse vrou met ‘n baie slegte reputasie gebruik om ‘n hele dorp in 
beroering te bring, en ‘n malle wat kaal in die begraafplaas rondgeloop het, het ‘n hele landstreek vir die Evangelie 
voorberei toe Jesus hom gestuur het.  
Vandag maak dit nie saak wie of wat jy is nie, Hy wil jóú ook gebruik! 
Bid en vra die Here elke dag: “Here, gebruik my asseblief nés ek is, ek stel myself tot U beskikking.” 
 

 
 

Delf dieper 

Die engel verskyn aan die Skaapwagters 
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. Watter kreatiewe dinge het julle gedoen in die laaste week? 
2. Het julle hierdie week uitgegaan om inkopies te doen? 
 

2) Na God: 
1. Lees Lukas 2:8-20. 

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) Na mense: 
1. Watter beeld sal jy gebruik om aan iemand te verduidelik dat Jesus terselfdertyd mens en God was op aarde? 
2. Doen: Sing hierdie week Kersliedere in die huis en herinner mekaar dat Jesus mensgeword het in ons omstandighede. 
 
 

Corona - COVID-19 
Bid saam met ons 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/LB7kRHU6JhEBO8B3yABgpN 

 

#Bybelvasvra: 

Hoe verskil Matteus se weergawe 

van Jesus se geboorte verhaal? 

https://chat.whatsapp.com/LB7kRHU6JhEBO8B3yABgpN


JESUS IS GEBORE 
LUKAS 2:8-20 

 

Ken jy die storie van hoe Jesus gebore was? As jy nie weet nie vra vir 

Mamma of Pappa om hierdie week die storie te vertel.  

 

Dit is ‘n wonderlike storie van God wat die hele wêreld wou laat weet 

dat Jesus gebore is, selfs die nie so belangrike mense moes van Jesus 

se geboorte weet! 

 

 

 



 

 
 

 

 

Verjaarsdae 
 

Sondag 29 Maart    
Abigail Cawood  
Tyalee du Plessis 082 538 2142 

Joanica Janse van 
Rensburg 

 

Johan van der Merwe 012 803 0050 
  

Maandag 30 Maart 

Lorinda Botes 082 929 0261 
Hein le Roux 082 561 9381 

  

Dinsdag 31 Maart 

Sean Fourie  
  

Woensdag 01 April 
Xavier Fourie 062 009 2009 
Drikus Schonken 012 332 5980 

Jason Schonken 012 332 5980 

Gabrie Strydom 012 803 3938 

  

Donderdag 02 April 
Cecile Kleynhans 082 926 6545 
William Stones  

  

Saterdag 04 April 
Petro du Plessis 079 695 7645 
Denise van Niekerk 082 796 8471 

Johan van Wyk 072 985 9964 

  

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  

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 
Teksgedeelte: 
Fillipense 2:5-11 

Liturg: 
Ds. Vanwyk Fischer 
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