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KONING VAN KONINGS 

DEEL 3: DIE KONING VAN DIAMANTE 
WELKOM BY VANOGGEND SE DIENS. 

Ons jubel en juig vandag oor die leë graf, die graf wat wys 
Jesus REGEER! 

 

Jesus, DIE KONING VAN DIAMANTE,  

die Magtige Koning vir Ewig!  
 

WELKOMSê…Die ou Kerklike gebruik is om mekaar 
vanoggend te groet met die volgende woorde: 

Persoon 1 sê: “DIE HEER HET OPGESTAAN!” 

Persoon 2 antwoord: “DIE HERE HET WAARLIK OPGESTAAN!” 

 

Groet mekaar gerus aan die begin van die diens so. 

 

Flam 34:  Daarom  
1. Here, U is my lewe, 

ek ken U veilige bewaring elke dag. 
Here, U is my vrede, 

as die storms om my woed met brute krag. 
En as ek val, is U by my. 

U het betaal en ek is vry! 
 

Refrein: 
Daarom sing ek, 

daarom gee ek U my stem. 
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente! 

Daarom bring ek U my dank, 
sing ek heeldag lank, 

daarom sing ek, 
hoor my lied vir U, o Heer! 

 
2. Here, uit U hande 

kom net wat mooi is en heilig is vir my. 
Here, U genade 

het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. 
En as ek val, is U by my. 

U het betaal en ek is vry! 
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SKRIFVERTELLING: Markus 16 

 

Lees die woorde van Lied 409: Ons hoor die Paasfeesklokke 

saam: 
1 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. 

 
2 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! 

 
3 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! 
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Ons gaan vanoggend saamsing oor die Here se Oorwinning: 

 

Flam 21: In die hemel is die Heer 
1. In die hemel is die Heer 
en sy glans is soos kristal. 
Hy’s die Heilige van God 

en Hy heers oor die heelal. 
 

Refrein: 
Daar is mag in Sy woord! 

Soos die waters druis sy stem. 
Soos die son op die see se blou, 

so die rykdom van sy trou. 
Want aan U is die mag 

en die heerlikheid en krag. 
En aan U is die eer 

en die lof, want U regeer. 
 

2. Miljoene in gereedheid, 
is die eng’le om sy troon. 
Verbysterend sy sieraad 

en die weelde van sy kroon. 

 

Mighty to Save: 
1 Everyone needs compassion 

A love that’s never failing 
Let mercy fall on me 

Everyone needs forgiveness 
The kindness of a Savior 

The Hope of nations 
 

Savior, He can move the mountains 
My God is mighty to save 

He is mighty to save 
Forever, Author of Salvation 

He rose an conquered the grave 
Jesus conquered the grave 
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2. So take me as you find me 
All my fears abandoned 

And fill my life again 
I’ll give my life to follow 
Everything I believe in 

Now I surrender 
 

Savior, He can move the mountains 
My God is mighty to save 

He is mighty to save 
Forever, Author of Salvation 

He rose an conquered the grave 
Jesus conquered the grave 

 
Shine Your light and  

let the whole world see 
We’re singing  

for the glory of the Risen King 
Jesus 

 
Savior, He can move the mountains 

My God is mighty to save 
He is mighty to save 

Forever, Author of Salvation 
He rose an conquered the grave 

Jesus conquered the grave 
 

GEBED 
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JESUS DIE KONING VAN DIAMANTE – 

DIE MAGTIGE KONING VIR EWIG 

 
Baie mense wonder steeds of Jesus werklik opgestaan het.  
Vir ons as gelowiges is dit die sentrale belydenis van ons 
geloof – Jesus het die dood vir ewig oorwin en Hy LEEF Hy 
regeer - Hy is Koning! 
 
En tog wonder ons baiekeer.  Ons is maar baiekeer daardie 
skare “fan”s van ‘n week terug… 
 
Dit terwyl die bewys van Jesus se opstandingskrag oral om 
ons is… 
 
Ons sien dit elke keer as ons saai en daardie dooie saadjie in 
die grond plant, en dan sien hoe daar ‘n groenigheid deur 
die grond breek.   
Ons sien dit elke in draai van die seisoen as die eens “dooie” 
takke in die boorde verader na kleure vol bloeisels… 
Ons sien dit nou in die herfstyd as die bome se blare 
verander in die mooiste kleure…en hoe hulle afval en dooie 
takke los wat groen uitslaan in die lente… 
Ons sien dit elke liewe nag…as die son gaan sak het…en hy 
weer deur die donker breek as hy weer opkom… 
 
En hierdie is nie ‘n klomp leë geloofsuitsprake nie – dit is nie 
net ‘n klomp goedvoel woorde vir mense in ‘n moeilike 
tyd…Nee, hierdie belydenis staan so vas en stewig en sterk 
‘n diamant! 
 
Diamante is ‘n baie unieke vorm van een van die mees 
basiese en algemeenste elemente in die Skepping – koolstof! 
 
Deur ‘n spesifieke proses onder hoë hitte en druk word daar 
van hierdie gewone ou element iets nuuts gemaak wat so 
sterk is dat bitter min, ek wil amper sê NIKS in die Skepping ‘n 
diamant kan breek nie. 
 
Jesus kom met die Opstanding wys HY IS DIE KONING VAN 
DIAMANTE…Hy oorwin die Dood en daarmee saam die 
bose…JA, NIKS is Sterker as Hy nie…Hy is die Magtige koning 
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en Hy regeer in die wêreld – nie die bose OF ENIGE ANDER 
MAG OF GESAG nie… 
 
Want die Koning van diamante, het die outjie met die vurk 
en horinkies daar in Sy agterplaas in die hel gaan pak gee 
het sodat ons kan weet hy het nie meer enigsins seggenskap 
oor ons lewens nie… 
 
Ja die ou bose loop nog hier rond hier tussen ons soos n 
honger en brullende leeu, een waarvoor ons versigtig moet 
wees en moet pasop, maar Jesus het hom oorwin 
julle…Daarom belowe Jesus vir ons 1 Joh 4:4:  Hy, Jesus, die 
Leeu van Juda, wat in ons is het die bose klaar oorwin en Hy 
is groter en sterker en magtiger as die ou bose… 
 
Jesus is die Kragtige Koning wat ons ou brose, vuil, 
sukkelende koolstofmense nuwe diamante maak…nuwe 
diamante wat sterk kan staan in ‘n hoop gebou op Hom, Die 
Koning wat ons meer as oorwinnaars maak die Koning vir 
Wie ek en jy as Sy diamante so kosbaar is dat niks, maar niks 
ons uit Sy hand kan ruk nie! 
 
Die Koning van die leë graf…die Magtige Koning van 
Diamante! 
 
Maar diamante is ook iets wat soos die gesegde gaan “ 
FOREVER” is! 
 
Deur ‘n oop graf en ‘n dolleë kruis WEET on sook hierdie 
Koning is vir Ewig! … Sy oorwinning het nie ‘n einde nie…Dit is 
soos ‘n diamantring om elkeen van ons se vinger wat nie ‘n 
begin of einde het nie - Forever! 
 
Die Psalmdigter in Psalm 146 sê dit pragtig:  Die Here is 
Koning oor alles. Hy regeer oor almal wat leef. Hy is jou God. 
Hy sal jou nooit in die steek laat nie.Vertrou op Hom! By Hom 
is jy veilig.Kom prys die Here! 
 
Mag ons vandag opnuut met hier voor die leë graf bewus 
wees van die Koning van bome, spykers, harte en diamante, 
die Magtige koning van alle konings wat vir ewig is! 
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Mag ons vandag opnuut weer hoor ons behoort aan Hom 
en daardie opstandingskrag VOL hoop is ook in ONS bloed -  
Hy maak jou en my koolstof lewens blink diamante wat nie 
meer die dood of bose hoef te vrees nie, maar wat sterk en 
blink kan bly staan en leef! 
 
Mag vandag se belydenis dat Jesus LEEF en dat Hy die 
Koning van alle konings is vir jou en my nie net klomp 
onsinnige goedvoelwoorde wees nie, maar mag ons elke 
dag in ons diamantlewens in hierdie koolstofwêreld vashou 
aan die woorde… 
 

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 - verheerlik Hom! 

Kyk, geen graf hou Hom gevange. 

Jesus leef - en ek met Hom: 

weg is nou die dood se angel. 

Nuut sluit Hy die toekoms oop. 

Hy gee my ‘n vaste hoop. 

 

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! 

Amen 
 

GEBED:  Lees/bid/sing die woorde van You Raise me up  
 

When I am down and, oh my soul, so weary 
When troubles come and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 
Until You come and sit awhile with me 
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You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on Your shoulders 
You raise me up, to more than I can be 

 

SLOTSANG: Die Oorwinningslied 
1. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer 

Die Allerhoogste wat in liefde oor sy Koninkryk regeer 
Hy’t belowe aan die einde op die wolke kom Hy weer 

Hy is Koning, Hy regeer! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 

Hy is Koning, Hy regeer! 
 

2. Die Here is ons Vesting wat vir altyd sal bly staan 
Hy beskerm elke mens wat in geloof na Hom toe gaan 

Hy’s ons skuiling, Hy’s ons wapen, Hy het die vyand reeds 
verslaan 

Hy is die Rots wat ewig staan 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Hy's die Rots wat ewig staan! 

 
3. Kom deel nou in ons loflied hef jou hande op na bo 

Blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se 
oë 

Kom leef in die oorwinning van sy Woord waarin ons glo 
Want sy Woord sal ewig staan 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom!  Halleluja! 
Loof Hom, prys Hom! Halleluja! 
Want sy Woord sal ewig staan. 

 

SEENGROET 
Die Here sal ons seen en ons beskerm 

Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees 
Die Here sal ons gebede verhoor 

En aan elkeen van ons Sy vrede gee 
Amen 


