
 
 
31 Desember 2011      Oujaarsdiens 
 
Skriflesing  :Luk.18:1-8 
 
Tema   : Sal dinge verander wanneer ek met God praat? 
 
Doel: Om met ’n nuwe vrymoedigheid tot God in gebed te nader.   
 
Miskien het jy die afgelope tyd/jaar geworstel met gevoelens van moedeloosheid. Jy leef die 
lewe so al wat jy kan, en tog is daar vir jou, wat sekere aspekte betref, dinge wat vasdraai en 
geblokkeer is. Dit is asof daar heelwat oop deure is, maar tog is dit asof daar ’n deur, of 
miskien 2 is, wat soos ’n steil berg voor jou staan en dit so geword het dat die vreugde van 
jou menswees stadig maar seker uit jou hart gepers word.  
 
Hierdie toe deure of vasgeloopte situasies kan baie dinge wees. 
 Loopbaan/Beroep 
 Transaksie/s 
 Verhoudinge 
 Persoonlike binnegoeters wat wil uitrafel 
 
Miskien is dit nie nou so nie, dalk lê dit nog vir jou voor. Dalk het dit lank terug met jou gebeur 
en jy sleep dalk nog swaar bagasie daaroor met jou saam. 
 
Bekende skrywer en politikus, WJ de Klerk: (Hy lei die paragraaf in oor die sinvolle lewe wat 
hy genadiglik kon lei maar tog ook...) 
“Ek sou meer wou geniet het van die son en die spel en die leeglê en die gewoon gesellige 
menswees. ... Ek sou meer wou geniet van die warmte van menswees en die skoonheid van 
die aarde. Die sin van die lewe is om te lewe. En ek sou meer die liefde geniet het – die gee 
en die ontvang van die liefde – want dit is die kristal van die lewe“. 
 
En die vraag ontstaan: Wat doen ons OF, waartoe moedig God ons aan, wanneer ons met 
toe deure en vasgeloopte situasies te make kry? 
 
Hierdie gelykenis het te make met ‚n gesprek wat God met ons hieroor wil aanknoop. Hierdie 
is dan ook een van 2 gelykenisse (Luk.11:5-8) vir mense wat met God oor 
dinge/vasgeloopthede wil praat.  
 
Hier gaan dit oor ’n klipharde, onregverdige regter en ’n onbekende weduwee. En die 
gelykenis wil by wyse van ’n paradoks, iets van God aan ons/jou uitwys. vs.6-8. As ’n 
ongevoelige en ’n harde regter aan die versoek van ’n onbekende weduwee toegee, hoeveel 
te meer sal God nie sy kinders aanhoor en versorg nie. 
 

1. Gebed en Godsbeeld  



 
Dinge kan vir ons “verkeerd“ bly uitwerk. Deure toe, vasgelooptheid en dit kan vir ons voel 
asof God ongenaakbaar en onbeweegbaar is. Soms asof die Here nie enigsins oor ons 
gewone praktiese lewe besorg is of Hom daaraan steur nie. Want ... ek praat en praat en niks 
gebeur nie. En dan is een van die versoekings om te begin blameer. Om iets of iemand die 
skuld daarvoor te gee en dan met verwoestende gedrag te begin leef. (kwaadpraat, 
afbrekende gedrag, selfbejammering, verontskuldiging, siniese en kritiese ingesteldheid ens.)   
 
Nou kom vertel Jesus hierdie gelykenis en spes. in vs 6-8 wil Hy aan ons bevestig dat: 
As die nare regter aan ’n onbekende weduwee barmhartigheid bewys, kan jy maar weet dat 
God nog baie meer vir Sy kinders sal doen en laat ondervind. 
 
As jy wil dink of glo dat God ongenaakbaar is, wil die HG aan die hand van hierdie gelykenis 
daardie beeld regstel. God is barmhartig, en wil jou en my met goedheid en guns oorlaai. 
 
Hierdie is iets wat jy en ek moet weet. God is baie meer barmhartig en genadig as ‚n 
ongenaakbare regter. Die HG wil aan ons die waarheid oor God laat glo. En dit is dat God 
ons meer wil gee as wat ons besef. 
 

2. Gebed en reg 
 
Die weduwee vra oor die “reg“. Sy vra nie na haar eie voordeel of dinge wat sy glo haar 
toekom nie. Sy vra oor die “reg“. 
 
Wat is dit? 
 
Hierdie reg gaan oor die reg van God se koninkryk. En hierdie reg gaan oor die waarheid en 
die werklikheid dat Jesus Christus ’n nuwe koninkryk, met nuwe waardes en prioriteite in 
mense se lewens, ja in ’n gebroke werklikheid wil kom vestig. In hierdie koninkrykslewe van 
Jesus Christus gaan dit nie in die eerste plek oor wen en verloor, wins of verlies, hoeveel of 
hoe groot nie. Hier gaan dit in die eerste plek oor God se plan. Oor God se uitkomste, Sy 
insigte gebasseer op Goddelike Alwysheid, Barmhartigheid, Regverdigheid en blote omgee! 
 
So graag wil ons dink dat ons genoeg of selfs baie weet van dit waarvoor ons vra en met God 
wil praat. Partykeer wil ons dink dat dit gaan oor hoe lank ons vra en  hoeveel van ons moet 
bid. Party wil glo dat as ons lank genoeg en met genoeg mannekrag vir God toetakel, dan 
moet Hy ingee, toegee of ...Miskien sal ons as ons genoeg bid sal ons darem ook sommer die 
duiwel van ons drumpel kan weghou. 
 
Ek sien ’n prentjie van mense wat voor ’n  damwal vol krake staan en hulle bes probeer om 
die afspelende drama wanhopig te probeer keer nie.  
 
Intussen gee God nog voor ons vra, en selfs ook as ons slaap. God is nie net 
barmhartig, genadig en vrygewig wanneer ons wakker genoeg is om te vra nie.   
 



Hierdie gelykenis roep vir my ’n ander prentjie op. ’n Prentjie van ’n breedgeskouerde leier 
wat sy arms om mense sit en deur woord en daad hulle vrese en angste tot bedaring bring. 
Wat in berekening bring dat ons kan vergeet of bloot net vanweë ons menslikheid met tye 
verward rondslinger. Maar, in lewensredding word dit beklemtoon dat as die drenkeling 
hom/haarself nie aan die lewensredder se greep vertrou nie, is die reddingspoging futiel.               
 
Jesus sê: God brand om te gee. Meer as wat jy kan vra. Maar vra tog dan nou net na Sy reg.   
 

3. Gebed en geloof 
 
Praat met God is ’n teken van geloof. Vanuit die praat met God, kom daar ook nuwe lewe, 
soms nuwe vrae, maar ook beter insig en berusting. Die uitnodiging tot gebed en goeie, 
gereelde, dringende gesprekke met God het juis te make daarmee dat ons daardeur bely dat 
ons glo in die Een met Wie ons praat.  
God gee graag. Gal.5 
Met hierdie geskenke/vrug in my hart word die sigbare, materiele, aardse op so wyse benader 
dat God se seën vir my aanvoelbaar en verstaanbaar word. 
   

4. Gebed en einde   
 
Wanneer ons bid vir die koms van die koninkryk, dan bid ons oor die bekering van mense: 
Eerste bekeerdes 
Nuwe bekerings 
Verdere bekerings  
 
Maar ons bid ook oor die koms van die koninkryk soos wat dit dal wees wanneer Jesus weer 
op die wolke sal kom, ... en almal sal weet. As ons hieroor bid, bely ons ook dat ons dat die 
lewe hier op aarde is goed en geseënd, maar ons is nie aan die gebroke aardse verknog nie. 
Ons sien uit na die hemel.   
 
Afsluit: 
 
Op moedverloor se vlakte? ... Iemand soos Vincent van Goch se lewensteleurstellings het 
hom, dalk saam met moeilik behandelbare geestesongesteldheid in ‚n doolhof van 
desperaatheid laat beland. Dit is nie wat God vir ons toewens nie. Kersfees vertel ons dat 
God Homself opgeoffer het dat ons as vrygespreektes Hom kan terug liefhê en dien. Daarin 
lê ‚n stuk onuitspreeklike seën. Mag Jesus se gelykenis van die vrou en regter jou nuut laat 
besef dat God die afgelope jaar meer genadig met ons was as wat ons kon vra of selfs 
raaksien. Miskien nie altyd die “voor die handliggende“ wat ons nou wil hê nie, maar dit wat jy 
in jou hart nodig het om hierdie gebroke werklikheid met seën te kan leef. 
   
Gebed  : 
 
 
 



 
Skriflesing  : Matt.2:1-12     1 Januarie 2012 
  
Tema: Aha! Ons kan sien! Sien jy ook?  
 
Preek   : 
 
Inleidende vertelling 
 
Richard Foss vertel dat die Pacific Science Center in Seattle ’n rekenaarkamer het wat oud 
en jonk help om met verskillende rekenaars te eksperimenteer. Sy gunsteling 
rekenaarspeletjie was een waar duisende kolletjies stadig verskyn, nooit almal op een slag 
nie, totdat jy die prent wat dit (wil) uitbeeld, identifiseer. Aanvanklik is daar niks op die skerm 
nie. Dan begin die kolletjies stadig verskyn. Daar is ook ’n horlosie wat aftik die oomblik wat 
die spel begin. En die oomblik wat jy die prent herken, sleutel jy dit in die rekenaar. As jy reg 
is, stop die horlosie dadelik. Die rekenaar wys dan vir jou watter persentasie kolletjies (in 
watter tyd) jy benodig het om die prent te identifiseer.  

Nou vertel hy dat hy altyd ’n klompie kolletjies nodig gehad het voordat hy die prent kon 
identifiseer. Maar aan die ander kant was dit ook nooit nodig om almal eers te sien nie. Dit 
was enersyds ’n stadige proses. Die moontlikhede is op hierdie wyse verminder, totdat hy 
andersyds die “antwoord” skielik gesien het. Dít was die spreekwoordelike “Aha!” of 
epifaniemoment.  

Dis ook waar van die 3D-prente wat ons so ’n klompie jare gelede in tydskrifte gekry het. Jy 
het gekyk en gekyk, en dan skielik uit die diepte van die bladsy, het die prent of beeld 
verskyn. 

Rolf Harris 
 
Dis eintlik ook maar hoe ons geloofslewe werk. Somtyds is daar kolletjies wat bloot na 
kolletjies lyk. Soms selfs sinneloos lyk asof daar geen verband tussend ie kolletjie en die 
uiteindelike moment/prent of gebeure nie.  
 
Kolletjies wat help met die prentjie, maar ook “kolletjies” wat op ‘n bepaalde manier op 
die geboorte van Jesus reageer het: 
 
Herodes die Grote  

 Wreed en magsugtig 

 Selfs sy eie familie vermoor vanwee sy vrees vir komplotte teen hom 

 Slinks en slu probeer hy die plek van Jesus se geboorte uitsnuffel. Kamtig om self ook 
aan Jesus hulde te bring, maar eintlik om enige moontlikheid van opposisie tov van sy 
koningskap uit te moor.   

 Maar, die teenwoordigheid van Herodes in die teks, help egter om die datering en 
plasing van Jesus se geboorte in die geskiedenis vas te skryf.  

 



Kerklike lewe: Betlehem en kerkmense – Fariseers, en Sadduseers en Joodse raad. 

 Die Fariseers, en al wat kerklike denker was, het die Skrif oor Jesus se koms geken.  

 Hulle hoor en hulle neem kennis, maar hulle beweeg nie ‘n tree vanuit die wereld van 
lering oor Jesus se koms tot en met Sy werklike koms nie. 

 Hulle doen nie eers die moeite om te gaan ondersoek instel nie. 

 Hulle het agterna baie te se gehad, maar hulle optrede is een van die kolletjies wat die 
weerstand teen Jesus se koms verteenwoordig. Joh.1:11 “Sy eie mense het Hom nie 
aangeneem nie.”  

Sterrekykers/Manne uit die Ooste 

 Hulle was geinteresseerd in hierdie geboorte 

 Aan die hand van hulle sterrekunde, het hulle van Jesus se ster se verskyning en 
gevolglik Sy geboorte geweet. 

 Alhoewel hulle met astrologie en toorkuns verbind word, bring hulle tog eer aan Jesus 
by wyse van geskenke – wierook en mirre. 

 God gebruik ‘n droom om die wyse manne te waarsku teen Herodes 

 So sien ons dat God Sy Seun se lewe bewaar tot op die dag wat die versoeningswerk 
aan die kruis klaar gemaak is, en deur ‘n aardbewing, wat seismologies bepaalbaar is, 
afgesluit word.. 

 

Josef se vlug 

 Engel kom waarsku vir Josef 

 Vlug na Egipte. Die Egipte kolletjie help weer met die prentjie van Jesus, God, se 
aardse koms. 

 Want: Hos.11:1 “Uit Egipte het Ek my Seun geroep”. Die profesie word vervul!!!  

  

Aktualisering: 

Hoe het jy die Lig, Jesus gesien? Hoe het jy Hom herken? Die meeste van ons het nie ’n 
spesifieke tyd of geleentheid nie. Dis amper soos om in mis te ry, en dan skielik te ontdek jy is 
daardeur, sonder om die presiese oomblik te onthou wat jy daardeur is. Of soos om na ’n 
sonsopkoms te kyk, sonder om te kan sê wanneer presies die dag gebreek het. Ander kan 
weer na ’n spesifieke moment verwys. ’n Geleentheid. Soos om deur die mis te ry en dan 
skielik die helder son te sien deurbreek. Vir Martin Luther het dit in sy studie gebeur, terwyl hy 
deur die brief aan die Romeine gelees het. Skielik is die donker van ’n wraakgierige, toornige 
God deur die helder lig van ’n vergewende, genadige God deurbreek. Dít was sy 
epifaniemoment! 

Waarskynlik is dit net jy en God – of miskien is dit net God? – wat weet hoe jou 
epifaniemoment gebeur het. Of dalk op pad is om te gebeur. As dit nog nie gebeur het nie, 
hou vas, dis waarskynlik op pad.  



In ’n mens se verhouding met God, in jou omgang met gelowiges asook ander, is daar steeds 
epifaniemomente – soos jy byvoorbeeld daarna streef om jou verhouding met God te verinnig 
en te verstewig en ander meer lief te hê. Mag jy nog sommer heelwat epifaniemomente hê 
soos wat die Lig al meer in jou en my (donker) lewe deur breek!  

 
Afsluit: 
God het aan die wêreld verskyn. Maar God “verskyn” ook aan mense individueel. Gebeure, 
momente kolletjies. Maar jy word dan ook ‘n kolletjie wat weer vir ander help om die prentjie 
van God se seënende teenwoordigheid te sien.   
 
Prakties: 20 C M B 12 Christus mansionem benedicat (Christus seën hierdie huis) 
God het aan hierdie mense van die huis verskyn en God seën hierdie huismense 
Op en of ander manier wil God ons gebruik om Sy “tevoorskyn kom op aarde” oor te dra en 
sigbaar te maak.    
 
Jakob-seën – verduidelik. 
 
Here, gebruik my om kolletjies te druk. 
 
Amen.  
 
 
 
 
Skriflesing  : Hand.19:1-7, Ps.29 en Mark.1:4-11 8 Januarie 2012 
 
Tema: Gedoop in en tot genadevreugde 
 
Preek   : 
 
Oomblik van nadenke oor Epifanie 
 
Epifanie…. En God het aan die wêreld verskyn. Nie een keer nie, maar van die begin. Hy 
verskyn aan ‘n plek van woesterny en sonder mens. Toe aan man en vrou wat sonder 
vyeblaar-skaam omsien na veld en dier. God verskyn aan Abraham- en Noag families met 
beloftes wat van ‘n toekoms praat. Ander mense weer, verwonder hulle saam met Rut oor 
hoe God doodloopstrate beskik en oopbreek.    
 
God verskyn buite ‘n herberg en grootmenstonge klik “Aaag…” oor die pragtige babakind. Op 
daardie oomblik is daar niemand iwat bloeddorstig gil dat daar spykers deur sy vleis gedryf 
moet word nie. Miskien Herodes, … maar God voorsien. 
 
Op Golgota, so alleen, dreun die aarde en die wolke spoel die bloed van Sy offer-lyf sodat die 
besmetting van ons donker-aard ons nie meer in die laatnag in ons skuld versmoor.      



 
Epifanie … 
 
In die teken van brood en wyn, ja in die teken van die water skryf God Sy verskyning 
weereens vas. Onverhandelbaar onveranderlik, so vas. Aan die wat gaan vergeet, skryf Sy 
Gees in hierdie tekens oor God wat leef en God wat verskyn.   
 
O Gees van God, dankie dat U deur die doop ons harte warm maak om te hoor en te glo. Nou 
kan ons nie anders as om U te dien. (Skrywer onbekend) 
 
Die teks: 
 
Skrikkerig omdat: 
Mens met ‘n teks impulsief en haastig kan wees. Gevolglik te vinnig lyne wil trek 
Voorbeeld: 
Mark.16:16 
Geloof en doop (Grammatikale uitleg word eensydig verstaan as ‘n opeenvolging van 
gebeure op alle mense se geloofsreis). As jy winkel toe stap, koop asb ‘n brood – (Eers 
winkel toe en dan die brood) MAAR kan ook sê. Sal jy asb ‘n brood koop wanneer jy winkel 
toe stap. (Eers die brood en dan die winkel wat tog nie moontlik is nie) 
 
Ek herinner my aan uitsprake wat al deur gelowiges gemaak is, myself ingesluit, asof die 
uitspraak die onfeilbare waarheid is. Net om later in hulle/my spore te moet omdraai en erken 
dat die uitspraak te vinnig, te vroeg of te onvolledig gemaak is. ‘n Mens kan dit ook in preke 
oorkom. 
 
Wat soms help, is: 

 Om bietjie te wag.  

 Na die vroeë kerk te luister 

 Ander tekste saam te lees en  

 Ook na die samelewing, wat deur God voorsien is, te luister.    
 
Anders kan ons baie maklik met ons oorhaastige en halwe waarhede sommer as  Christene 
die rue na mekaar keer en mekaar wegstoot. Die fout wat ons soms maak, is om met ons eie 
klein stukkie van die waarheid, die straat af te storm en mense wat ook stukkies van die 
waarheid het, te bepreek en te verwilder.   
 
Sake hier op die tafel(teks) is: 
 
Hier is ‘n groepie gelowiges (vs.1) wat gedoop is en nog nie eers van die HG gehoor het nie 
(vs2b). Dit is mos ongehoord. Hulle is ook gedoop in die naam van Jesus, wat volgens hulle 
nog oppad was, maar intussen alreeds op aarde is. Jesus leef, dien en preek. So, die 
“gelowiges” wat in vs.1 van gepraat word, is in ‘n omgewing en omstandighede gedoop waar 



die waarheid oor Jesus en die HG nog nie tot hulle verstand/hart gekom het nie. Daar was nie 
internet en elektroniese nuusberigte wat baie inligting vinnig by almal kon kry nie.    
 
Dit moet ons laat verstaan dat hierdie groepie gelowiges in ‘n oorgangstyd van ‘n beloofde 
Jesus, na ‘n Jesus wat gekom het geleef het. Daar was ook in hulle tyd ‘n hele paar daar 
unieke en onherhaalbare insidente.  

 Geboorte van Jesus 

 Sy lewe van ongeveer 33 jaar op aarde 

 Jesus se doop in die Jordaan met die duif en die Stem. 

 Jesus se bediening, kruisiging, Sy verheerlikte liggaam, hemelvaart ens. 

 Die uitstorting van die HG  
 
En hierdie groepie gelowiges is gedoop. In ‘n unieke tydgleuf wat die geskiedenis 
onherroeplik verstel hety. En hulle is gedoop sonder dat die HG en selfs die naam van Jesus 
die verskynde Here in hulle begripswereld geleef het. (vs.2b en 4b en 5). 
 
En dan word hulle, na ‘n geprek met Paulus, waar hierdie vreemde situasie blootgelê is, in die 
naam van die verskynde Jesus en die HG wat uitgestort is gedoop. Hier vind ‘n verstelling 
plaas by die doop van gelowiges. En die Here gebruik Paulus om die waarheid wat deur die 
doop verseël word, reg te stel. Daar moet nie onduidelikheid wees oor dit wat die doop 
verseël nie. Want Jesus sou later in Matt.28:20 opdrag gee dat mense gedoop word. Gedoop 
in die naam van die Vader, Seun en die HG. Met ‘n bepaalde  geskiedenis en werk wat God 
gedoen het en steeds doen vanuit dit wat gebeur het.    
 
Van die 3 persone in Wie se naam gedoop word, moet ons sê: 

 Die Jesus het gekom, en in Sy naam word jy gedoop 

 Die HG is op Pinksterdag uitgestort en in Sy naam word jy gedoop. 

 Die Vader wat van die begin af skep, beskerm en sorg … in Sy naam word jy gedoop.  
 
Hier vind ‘n regstelling plaas oor dit wat God eenmalig en volledig kom doen het. Die doop 
kom verseëel dit wat eenmalig, genoeg en volledig gedoen is. Die doop verseël nie dit wat 
nog sou kom nie. Hier vind waarskynlik eerder ‘n regstelling plaas oor die gebeure inhoud wat 
deur die doop verseël word, as wat dit gaan oor of die gelowiges nou gelowig genoeg was al 
dan nie. Dat daar wel ‘n verband is tussen wat die sakrament verseël en wat die  kerk daaroor 
glo en vier is waar. Maar, ek waag om te sê, dat dit in hierdie teks eerder in die eerste plek 
gaan oor ‘n unieke tydsgleuf in God se tyd waar ‘n regstelling by “gelowiges (vs.1) plaasvind 
oor dit wat die doop verseël. Die doop verseël dat Jesus gekom het en die HG uitgestort is.  
 
Hierdie regstelling oor die doop, wat hier ook dan aan mense bedien word, is nie ‘n voorskrif 
tot herdoop vir almal wat nie genoeg verstaan of weet nie. Want: 
 

 Hierdie is die enigste verwysing na die “tweede doop”. En die agtergrond is bietjie 
uitgelig.   



 Apollos wat die doop van Johannes geken het, word nie weer gedoop nie, maar word 
huistoe geneem en die “leer van God” (doop en verseëling het verseker ook te make 
met lering) is aan hom duideliker gemaak. 

 Hierdie teks sou nie ‘n billike afleidng moontlik maak dat weerdoop ‘n opdrag is om ‘n 
sog. onware doop te vervang nie. Anders sou die dissipels tog almal weer gedoop 
moes word.  

 
Die doop in die naam van Jesus, HG en die Vader is waarskynlik ook nie bedoel as iets wat 
ons eerstens persoonlik verryk en ‘n item op my geloofs CV word nie. Die doop is waarskynlik 
eerder ‘n gebeure wat my inlyf tot kerk-wees.  
 
Daarom sou die vraag na of ons die HG ontvang het, altyd beantwoord moet word oor tot 
watter mate ek en jy kerk is en kerk leef. Ek wil my glad nie uitspreek oor wat simptomaties 
met mense individueel gebeur wat bely dat hulle met die HG vervul is nie. Maar wat vir alle 
gelowiges, wat met die HG vervul word, in vooruitsig gestel word, is dat die vrug van die Gees 
in hulle lewens herkenbaar word, dat hulle liefhet en vergewe en dat die hulle mense word 
wat grense na ander mense wil en kan oorsteek.  
 
Die ontvang van die HG en die taak van die kerk word met met mekaar in verband gebring. 
Gedoop in die naam van Jesus bevestig dat: 

 Die HG ons lewens in lyn met God se wil bring. 

 Daar ‘n proses van lering nodig is om hierin begelei te word. 

 Jy in Sy kerk opgeneem word en dit doen wat God se kerk doen.  
 
Dit is ‘n verwronge beeld oor die gawe en werk van die HG wanneer ‘n mens wil praat oor die 
HG asof dit ‘n proses is wat net jy van weet en niemand anders deel daarvan hoef te wees 
nie. HG en kerk-wees is sinoniem. 
 
Afsluit: 
 
God verbind ons deur die doop in die omgewing waar genadevreugde ontdek en geleef word. 
Dit is binne Sy kerk en dit is waar ‘n lewe van vreugde en getuienis geleef word.. 
Amen. 
 
 
 
 
Luister en Leef veldtog : 1 
 
Skriflesing  : Eks.20:1-5a en Matt.5:3    22 Januarie 2012 
 
Tema: Aanbidding: God maak aanspraak daarop dat … 
 
Preek   : 



 
God maak aanspraak daarop dat Hy die enigste God vir mense moet wees. 
Aanbidding van God beteken: 

 “Alles of niks” vir God. Daar is nie ‘n lou of sog. middeweg nie. 

 Dit sal dan prosesse van wag, nadenke, Bybellees en luister insluit.  

 Ook ‘n bewus wees van die waarheid dat jou lewe altyd voor God is. Sy mense leef nie 
daaroor in angs en vrees nie, maar in dankbaarheid wat ook ‘n stuk versigtigheid insluit 
om nie sommer net te leef asof jy net aan jouself verantwoording hoef te doen nie. 

 
In albei tekste, “Geen ander God” en “Weet hoe afhanklik jy is”, rol die uitspraak uit in die 
praktiese lewe waaroor daar verstandelike keuses gemaak word.  
Byv.  
Eks 20 rol uit in 6 ander hooflyne wat alles te make het met ‘n doelbewuste keuse om ander 
mense lief te hê en te respekteer. “Mag nie steel, kwaadpraat, egbreuk pleeg nie” ens. 
Matt.5 rol uit in: Leef sagmoedig, regverdig, barmhartig, wees toeganklik ens. 
 
Wanneer God as enigste God olv die HG bely en in geglo word, wanneer jy olv die HG weet 
hoe afhanklik jy van God is, word jou lewe die lewe van ‘n “kerk-mens”.  
Verduidelik kerk-mens 

 Deur God nadergeroep 

 Onder Sy Heerskappy inbeweeg 

 Om vanuit ‘n verhouding met God, voorturende na God se wil vir al my doen en late te 
soek. 

 
God is die enigste God en stel Homself bekend.  
Maar ‘n mens is nie outomaties deel van God se genade-omgewing nie. Wanneer mense 
God as enigste God leer ken, is dit nie altyd net sommer so natuurlik om God dan deur jou 
hele lewenswyse te aanbid nie. 
Hindernisse: 

 Ander gode of te belangrike prioriteite 

 Die alewige stryd om onafhanklik te wees bring ons in konfrontasie met “Wees 
afhanklik van God”. 

 Die gesukkel om tot oorgawe aan God te kom. Bloot omdat ons geneig is om 
eiehandig vanuit ons eie verstand en vaardighede die lewe wil aanpak. Ons sukkel om 
God meer as onsself en ander kundiges te vertrou. 

   
Daarom is daar ander baie belangrike verdere prosesse, nie te verwar met kitsresepte nie, 
nodig wat ons ook moet verstaan en inoefen. Natuurlik aan die hand van die Woord.     
 
Prosesse binne die aanbiddingsgebeure: 

 Wag op God  
o losmaak van dit wat jou vasvang, bangmaak, of wat jou bloot net oorheers 
o Stilte is onverhandelbaar NB 

 Luister na God 



o Skepping 
o God se tyd 
o Woord aan die woord 

 Verwondering oor God. Bedink Sy eienskappe(Almag, Betroubaar, Uniek, 
Alomteenwoordig) soos wat: 

o Hy oor Homself getuig 
o Dit deur Sy dade tot ons kom 
o Dit deur die kerk se getuienis vertel word 
o Sy eienskappe laat ons verstom, maar bring ons ook tot diens en in aksie.  

 Sing voor God 
o Musiekmaak op baie maniere 

 Praat met 
o Antwoord 
o Vertel 
o Bely 
o Oopmaak 
o Smeek 

 Soeke en omarming van ander gelowiges 
o Nie op my eie nie 
o Hulp en beter insig nodig 

 Dissipline 
o Doelbewuste en verstandelike keuses 
o Beplanning en antisipering 

 Toewyding 
o Vasbyt 
o Uithou en aanhou 
o Inspanning 

 
Uitkomste: 

 ‘n Ombuig van jou wil na God se wil word ‘n bewuste proses 

 Oorgawe is nie meer ‘n “verloor” nie maar ‘n “wen” 

 Gesindhedes word in die vorm van die vrug van die Heilige Gees sigbaar 

 Diens aan God is nie meer ‘n plig nie, maar ‘n aksie van dankbaarheid.  
 
Afsluit: 
 
Aanbidding is ‘n genadegebeure waar God mense deur die werking van Sy Gees insuig in die 
besef dat daar net een lewende God is. 
Aanbidding is die gebeure waardeur God my aktiveer om my hele lewe voor Hom te leef.  
Aanbidding is verwondering in aksie.  
‘n Gemeente van God kan alleenlik Sy gemeente wees as mense: 

 Weet, besef en glo dat daar net hierdie een lewende God is. 

 Leef soos wat hierdie God ons leer om te leef. 
 



Ons wil vir u as kerkraad aanmoedig om die energie vir u dienswerk binne die proses van 
aanbidding te soek . Dit is maar daar waar die aktivering plaasvind en waar die energie begin. 
Dit geld ook vir elkeen wat in die amp van gelowige staan.   
 
Gebed  : 
 
 


