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Liturgie       Datum: 25 September 2016 
        Plek: Swartland Noord 
        Leer: Eskat-1 
 
Hi A-M:  
Die tema gaan oor hoop, genade en vreugde tsv verdrukking, vrees en moeilike 
omstandighede.  
 
Votum en seengroet : Openbaring 1:4,5 voorlees   
 
Lofsang  : Liedb 201:1,2 oorgang (indien moontlik) Liedb 202:1,2  
 
Kollekte  : Katkisante gaan uit 
 
Gebed – Epiklese : 
 
Skriflesing  : Openb. 1:4-8 
 
Tema: Is die lewe nou te taai om kerk te wees? 
 
Titanic: 
 
Op 10 April 1912 vertrek die grootste skip nog ooit gebou, met 2240 van Southampton 
Engeland na New York. Dit is die Titanic se nooiensvaart en dit word algemeen beskou as 
die eerste onsinkbare skip. In die vroee 20ste eeu was daar geweldige kompetisie onder 
skeepbouers en daar was ‘n nie-amptelike kompetisie oor wie se skip die trans Atlantiese 
vaart in die kortste tyd kon afhandel. Thomas Andrews….   
 
‘n Onnatuurlike amper onheilspellende koue luggie in die N Atlantiese see die aand van 14 
April, is die voorloper van ‘n ysberg wat direk op die voortsnellende Titanic se vaartlyn 
beland. Hulle gooi die enjins in trurat en probeer die kolos se lyn verander.  
Geen slag nie, net ‘n sagte skuurgeluid… 
 
Die boot beweeg oenskynlik onverstoort aan….totdat bemanning in die enjinkamer 
noodseine afsit…Water stroom in massas die romp in. Die ysberg het soos ‘n reuse mes 
die romp oopgekloof.  
 
Met ‘n bykans 100m lange skeur in die Titanic se romp, het die onsinkbare skip binne 3 
ure onder die water verdwyn.    
 
Waarskynlik mense se ego, te hoe spoed en ‘n gebrek aan opmerksaamheid. Bietjie 
stadiger, bietjie meer versigtig….ons sal nou nie weet nie. 
 
Die vraag: 
 
Het die kerk ‘n skeur in haar romp waarin daar massas dinge invloei wat die kerk mettertyd 
graf toe sal stuur? 
 
Kom ons dink so bietjie saam daaroor… 
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Ek dink die kerk het ‘n skeur in haar romp…Daar is ‘n statistiese beeld wat ek vir ons kan 
voorhou, maar ek gaan dit nie doen nie. Ons praat nou met mekaar as mense en nie as 
nommers nie.  
 

 Hoe groot die skeur is, weet ek nie... 

 Hoe lank die kerk op koers gaan bly en gaan bly vaar, weet ek nie…  

 Ek dink nie die skeur het eensklaps gekom nie. Ek dink daar is ‘n klomp faktore wat daartoe 
bygedra het en steeds bydra.  

 Dit gaan van ons baie eerlikheid, openheid en moed vra om hierdie skeur in die oe te kyk. 
Want hierdie skeur vermoed ek sit onder die waterlyn waar dit nie so sigbaar is nie en 
weggesteek kan word.  

 Dit gaan van ons vra om nie te vining onsself te verdediging of onsself te regverdig nie.   
 

Voordat ons by die faktore kom, wil ek net eers die volgende verduidelik rondom 
aanbidding. 
 
Aanbidding het na my verstaan van die Skrif 5 modusse of kontekste 

1. Persoonlike omgang met God 
2. 1 op 1 kontak en verantwoordbaarheid 
3. Kleinerige groep van Christenvriende 
4. Erediens  
5. ‘n Lewe wat getuig van ‘n verhouding met God 

 
Na my mening is daar ‘n skeur aan die ontwikkel tussen wat ons van God weet en se, en 
dit wat ons daaroor praktiseer. Ek wil dadelik se dat dit baie kompleks is om geloof in die 
praktyk te meet of te evalueer. Alhoewel ek van mening is dat daar stelsematig ‘n skeur 
ontwikkel tussen dit wat ons oor God bely en dit wat in die praktyk realiseer.  
 
By die afgelope Ringsitting is daar wesenlike ongemak en bekommernis uitgespreek oor 
“gelowiges” wat die “kollektiewe aanbidding” al minder as deel van die kern van hulle 
geloofslewe beskou. Dit terwyl die Bybel en die HG duidelik daaroor is.  
 
Faktore wat na my beskeie mening ‘n rol speel: 

 

o Daar is ‘n migrasie na binne (sekuriteitshekke, geveg om oorlewing om my werk te 
behou, onafhanklikheid agv) 

o Daar is ‘n nuwe samelewing wat kollektiewe aanbiddingstyd vir plesier gekaap het.  
o Daar is ‘n illusie onder mense dat dit OK is om kollektiewe aanbiddingstyd vir plesier 

in te ruil aangesien dit sogenaamd onmoontlik is om dit te verander.  

 
3 Vrae …. 
 
 
3 Vrae waaroor ons elkeen baie eerlik sal moet gaan wees:  

 As ek en jy bely dat God die Alfa en Omega van ons lewens is, wat beteken dit prakties 

 As Jesus se dat ons geseend sal wees as ons weet hoe afhanklik ons van God is, wat 
beteken dit  

 As ons bely dat die Bybel God se Woord vir ons is, hoe praktiseer ons dit.   

 
Teks: 
 
In hierdie groet-teks, gebeur o.a. 2 groot dinge: 

 Die diepste ID van die kerk word verklaar, (Met bloed gekoop en vrygespreek 
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 Die kerk word herinner aan wie hulle is 
 

 En dit was die DNA van die kerk.  

 
Christene was in die konteks van Keiseraanbidding. Die Romeinse burgers is forseer om 
die kieser te aanbid. Die magtige keiser Domitianus het geen weerstand teen hom as 
keiser geduld nie. Die Christene het soos Daniel van die OT geweier om die knie voor 
enige iemand anders as God te buig. Daarvoor het hulle gesterf. Die geheim van die 
Christene se vasstaan word in (1:5) verklaar. Daar is net een Here. Hierdie verbintenis aan 
die Here het hulle weerstand teen afgodery gevoed. 
 
Hierdie lewe van die kerk is die lewe wat in Jesus Christus gevind is. Die getuienis van die 
vroee kerk help ons om te verstaan dat die stamina, asem, geduld, moed en krag van die 
kerk in niks of niemand anders as Jesus Christus te vind is nie.  
 
Hy, Jesus die Here, is die Begin en die einde van die kerk. Die lewe van die kerk draai nie 
om sentimentele vroomheidshandelinge van mense nie, maar die unieke, kragtige, 
onvervangbare versoeningswerk van Jesus die Here!!! 
   
Die kerk is nog altyd bedreig MAAR:  
Die kerk sal altyd weer haar lewe, haar getuienis, haar toewyding in die opgestane 
Here kan vind. Solank as wat die kerk op die water van “menslike vindingrykheid” wil dryf, 
sal die kerk sinkend voortploeter.  
 
Algemeen: 
 
Soek ons ‘n sondebok, of soek ons die Waarheid: Ek dink dit is ‘n goeie tyd dat:   

 Ons ELKEEN sal toelaat die Here ons harte ondersoek en ons wys of daar nie dalk ‘n 
“skeur in my romp” is waar allerhande goeters invloei wat my onder die water intrek nie.   

 Ons sal gaan bid dat die Here my sal wys op iemand wat dalk met so gapende wond sukkel 
en dat ek die een sal wees wat daardie persoon sal gaan haal. Dalk het ons so 
individualisties geword  dat ons die verwondes maar bloot net agterlaat…  

 Elkeen van ons as kinders van die Here moet gaan uitmaak oor tot watter mate ons begin 
swig het vir praktyke en lewenswyses wat ons van eredienste, onderlinge gasvryheid, 
meelewing en egte onderlinge verhoudinge weggeneem het. Dinge waaroor ons dink ons 
nie meer ‘n keuse het nie, maar tog het. 

 
Dit lyk vir my uit ons teks, dat die skeur in die romp van die kerk kom wanneer die kerk 
probeer om kerk buite Jesus Christus om wil wees.  
 
Dit is nie te taai om kerk te wees nie. Jesus leef en die kerk van die Here, kan net kerk 
wees as die kerk kerk van die Here is!!!  
 
Uitnodiging: 

 So kom ons gaan wees baie eerlik voor die Here.  

 Praat met die leierskap.  

 Ons gaan DV Saterdag 19 November 2016 saam stil word en ons wil graag oplopend tot 
dan e nook daar na die Woord en Gees luister.  

 Ons wil ook luister wat die Here op mense se harte le om met ons te kom deel. 

 
Gebed  : 
 
Geloofsbelydenis :  
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’n Geloofsbelydenis 

 
Ek glo in Jesus Christus, nie in halfgod of halfmens nie, maar in die ewige Seun van die 
ewige Vader wat uit louter liefde die hemel geskeur het, om mens te word, wat kon lag en 
ly, wat kon twyfel en vrees – een van ons.  
 
Ek glo dat Hy te midde van die haat, die koue en die verskrikking as ’n weerlose Kind 
gekom het – ter wille van die weerloses en die kinders.  
 
Ek glo dat die eindelose opstand teen God en die goeie in Jesus se sterwensroep gestol 
het.  
 
Ek glo dat Hy uit die dood opgestaan en dat sy opstanding die ewige teken is dat dinge 
anders kan wees. 
 
Ek glo in God – Vader, Seun en Heilige Gees – en ek glo dat ’n lewe tot sy eer ’n sinvolle 
lewe is. 
 
Uittreksel uit “Geloofsbelydenis vir ons tyd” van Ockert Meyer. Aangehaal uit die Die Groot 
Gebedeboek. Lux Verbi 2002. 
 
Slotsang  : Liedb 518  
 
Seëngroet  : M nd g v o HJX’s, l v G,g v d HG 
 
 

 
 
 


