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Veldtog 2014: Tema 6 “Geroep om saam te aanbid” 9 Maart 2014 
 
 
Skriflesing  : Matt.6:19-21 en 1 Tim.6:17-19 en Rom.12:1,2 
 
Tema: Aanbidding saam met ander is om dieselfde skat bymekaar te maak.  
 
Preek   : 
 
Die algemeen bekende uitdrukking: 
Hy aanbid die grond waarop sy vrou/kindpa/ma loop!  
Verduidelik die feit dat so iemand besondere respek en waardering vir die persoon het. Dat 
hy bykans als sal opoffer of alles in sy vermoee sal doen om die persoon te bedien en te sorg 
dat die persoon geliefd en beskerm sal bly.  
 
As ek en jy bely dat ons God aanbid, dan bely, weet en glo ons: 

 Dat ons en ander net om een rede tot aanbidding kom, en dit is omdat God deur die 
werking van Sy Gees ons tot so keuse bring en lei. 

 Dat God die kern en die fokus van ons lewens is.  
 

Wanneer ons oor aanbidding dink en praat, dan is daar verskeie prentjies/beelde wat by ons 
opkom. Prentjies van kniel, sing, stilword, neerbuig ens en dan het hierdie aanbidding 
verskillende kultiese of simboliese vorme. Musiekinstrumente, voorlesings, Christelike 
simbole, liggaamshoudings ens. Daar is verskillende vorme waartydens  mense deur 
aanbidding hulle gedagtes en gebare tot God rig. 
 
Een van die perspektiewe oor aanbidding wat ons in hierdie veldtog vanoggend oor gaan 
nadink, is die aksie/daad/gesindheid van gee. Aanvanklik in my stilword, het ek gewonder of 
hierdie “gee” ‘n kernwaarheid oor aanbidding is. En ek is al meer verras oor hoe “gee” wel die 
kernwaarheid van aanbidding is.   
 
Aanbidding saam met ander is om jouself saam met ander aan God oor te gee. 
Die Heilige Gees wil ons leer van: 

 Die oorgawe van onsself aan God 

 En ‘n lewe van ruimhartige gee. 
 
Die afgelope 5 weke het ons geluister na die liefde van God vir mense wat mense beslis 
oproep tot bepaalde optredes en dat die optredes en leefwyse saam met ander bedoel 
word.  
Vanoggend gaan oor gee en wat dit in die praktyk behels.  
 
Hoekom is gee so belangrik? 
 

1. Dit bring ons in lyn met God se aard. Want so lief het God die wereld gehad dat Hy sy 
Seun gegee het. Hierdie gee dui op God se handeling/ manier van doen. Hierdie gee 
dui ook op die inhoud van die gee. Die mees offervaardige gee wat ons ooit van sal 
hoor. Om te gee en om te offer, bring ons in lyn met God se aard. 

 
2. Die gevolg hiervan is dan dat ons nader aan God getrek word. Dit beteken dat deur ‘n 

lewe van gee, my verhouding met God groei en diepgang beleef. Nabyheid of 
geloofsintimiteit met God groei wanneer ons instem om te gee en al hoe meer gereed 
is om met ander te deel of om deel te word van die gemeenskap wat hulle hande deur 
God laat oopmaak. Die geloofsgemeenskap ondervind ook groei en versterking.  
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3. Dit is die teenvoeter vir materialisme 
 

Kan nie geluk koop nie, jy kan dit net weggee 1 Tim.6:17-19 NB!! 
Geniet wat jy het maar laat God jou gedissiplineerd kies om ruimhartig en 
mededeelsaam te leef. Dit bevry ons van ‘n eensame bestaan. Dit bevry ons van ‘n 
aanbiddingslewe wat niks met God te maak het nie. Om te gee maak mense vry!  

 
4. Dit versterk jou geloof. Mal.3:10 

Om God te vertrou en Hom op Sy Woord te neem, sal jou ook verras oor hoe Hy “die 
sluise van die hemel” al meer op jou sal ooptrek. Vertrou Hom in gehoorsaamheid en 
jy sal verseker in jn jou geloof versterk word.  
Spr.3:5,9 – Gee jou beste en glo 
Deur te gee bely jy Wie die Gewer is. 

 
5. Dit is ‘n belegging in die ewigheid. 1 Tim.6:18,19 

Wanneer jy gee, belê jy. Jy koop nie iets wanneer jy gee nie. Jy verdien nie iets deur 
jou gee nie. Maar jy belê in die ewigheid en versterk sodoende jou kapasiteit om 
hierdie lewe as gelowige reisiger sinvol aan te pak. “Gee” is die leefstyl wat my ‘n 
geseënde lewe laat ondervind. Spr.11:24,25 Voorlesing: “Daar is mense wat… 
Saai en oes se verband  
Miserable se stamwoord is misery. In Engels is die stamwoord vir ‘n verdrietige 
bestaan, suinig of vrekkig. Vrekkige mense vereensaam aangesien die 
aanbiddngslokaal van Mammon se mense se hande is ineengekrimp en nie oop om 
ander te bedien en te omarm nie. 

 
Hoe en veral met watter gesindheid moet ek gee? 
 

1. 2 Kor.9:7 Vrywillig. Moenie onder druk gee nie! As dit jou ongelukkig maak, of irriteer 
of vies maak, los dit. Dit beteken nie opsioneel nie, bloot net as dit jou krap, los dit.   
2 Kor.8:12 As jy nie het nie, verwag God dit nie van jou nie. Maar as God jou beste 
vra, vermoed ek dit is die eerste berekening wat jy maak en nie die laaste van jou lys 
van lewenskostes nie.   
 

2. Gee dankbaar. Hierdie dankbetuiging is ‘n reaksie op dit wat jy van God deur Sy Gees 
ontdek. ‘n Antwoord op God se genade en redding. Hierdie dankbaarheid is nie net ‘n 
gevoel wat tot uiting kom nie, maar dit is ook ‘n keuse en ‘n besluit wat gebore word uit 
‘n mens se geloof in God. Om dankbaar te wees is om te kies om te doen nav dit wat 
jy oor God in die geloof verstaan.  

 
3. Gee met blydskap. Vreugde 

 
Ons het gesing: Lied 209: Vreugde en lof is die vrug van die insig in Wie God vir jou is. 
God wil ons bevry van ‘n vreugdelose lewe en daarom dring Hy ons lewe binne met 
die waarheid dat Hy ons vryspreek van ‘n eensame en miserable bestaan. Gee dan 
met daardie vreugde wat jy in God vind.   

 
4. Gee met ‘n verwagting. 2 Kor.9:6,7 Weet dat jy besig is om die ewigheid te belê en dat 

God jou lewe sal seën. As jy min gee, min vreugde. As jy ruim gee, ruim vreugde. In 
die teks word aangedui dat daar ‘n  porporsionele verband tussen saai en oes is. Dit 
dui nie aan dat jy moet gee om te ontvang nie. Die motief is nie om te score nie, maar 
om God te gehoorsaam en te vertrou!  
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Verdere tekste: 
 
Lev.23:3  Die weeklikse ritme van aanbidding saam met ander 
 
2 Kron.12:14 Om jou hart vir aanbidding voor te berei 
 
Hand.1:14 Om saam met ander te bid 
 
1 Kor.16:2 Sit jou offergawes in porporsie met wat jy verdien uit en… 
 
Efes.5:19 Wees saam met ander aanbidend bly  
 
Algemeen: 
“Gee” is ‘n daad van aanbidding van die Almagtige, Omgee, Sorgende en Seënende God. 
 
2 Kor.8:7  
Waar jou skat is: 
Daar is jou hart, jou nadenke, jy reflekteer graag daaroor en laat toe dat daardie “skat” jou 
lewe vorm/shape.  
Daar word jou motief gevorm, jou gedagtes en jou optrede word belyn.  
 
Om saam met ander te gee, verbind jou ook aanbiddend aan ander. 
 
Daar is ‘n fantastiese geheim van lewensgeluk in gee opgesluit. Om te wil gee, kom van God. 
Om te gee, is ‘n kerndaad van aanbidding!! 
 
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
Slotsang  : Liedboek 440:1,3,4 
Seëngroet  : M nd g n o HJX’s, l v G, g v d HG 


