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Liturgie       Datum: 14 Oktober 2012 
        Plek: Swartl Noord 
        Leer: Preek K kryk 2 
        Seisoen van dankoffers 
 
Stoel in liturgiese ruimte 
 
Batekommissie: Appie van der Merwe. 
 
Votum   : In U teenwoordigheid kan ons tot rus kom. Ons kom tot rus 
aangesien ons die gawe van geloof ontvang het. Binne hierdie geloofsverhouding is U ons 
Vader. Ons Vader wat beskerm, versorg, omgee en Wie ons dra. In ‘n gebroke werklikheid 
soos hierdie is dit onmoontlik om sonder U, sinvol te leef. Ons loof U omdat U is Wie U is 
en dat U ons op ‘n besondere manier vashou.  
 
Seëngroet  : Ons elkeen word in die Naam van God die Vader, Seun en Heilige 
Gees gegroet. Amen.  
 
Lofsang  : Lied 200:1 “U goedheid Heer ...” 
 
Gebed – Epiklese : 
 
Skriflesing  : Amos 5:6,7 en 10-15 
 
Preek 
 
Tema: “Hoe stadiger jy loop, hoe beter sien jy”  
 
Gewoonlik jaag ons resies teen die horlosie. Die “ek-horlosie”. My dinge, my afsprake, my 
agenda. Intussen glip die opwindende, dog skugter, oomblikke ongesiens by ons verby. 
Geleenthede wat God vir ons uitsit. 
 
Somtyds gee ons mekaar nie die geleentheid om ons sinne klaar te maak nie, want ons 
dink soms net te vinnig dat ons reeds genoeg gehoor het, en dan wil ek ongevraag my 
beurt in die gesprek gebruik. Iemand gebruik die beeld van ‘n “Jack Russel” wat teen ‘n 
muur opspring om anderkant te sien. 
   
Om te:  
Wag // Pouseer // Bietjie stilsit // Luister // Wag ... 
 
Is nie vir mense so natuurlik nie.  
 
Soos ek dit verstaan, wys Amos uit dat die mense nie mooi na mekaar geluister het nie en 
mekaar sodoende nie reg verstaan nie. Gevolglik het hulle mekaar ook nie goed behandel 
nie. Hy is uiters bekommerd oor dinge wat in die samelewing van sy gebeur. Dinge wat lei 
tot onreg, uitbuiting of bloot net die verniel van mense. Die kerk, ek en jy het ‘n geweldige 
groot roeping om die getuienis oor Wie God is, in die samelewing te gaan leef. Ons is 
hierdie getuienis aan die wêreld verskuldig. Nie ‘n getuienis oor ons eie CV’s en die 
persoonlike doelwitte en balkies wat ons behaal nie, maar ‘n getuienis oor Wie God is en 
hoe God ons laat verstaan het oor wat reg, barmhartig en sinvol is. Amos weet dat as 
mens nie na God se wil soek en daarna vra nie, beland mens waar jy beland soos in die 
teks uitgewys (5:7,10,11,12). As mense nie na God se wil soek nie, ontaard ons praktiese 
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lewe in ‘n lewe wat  teenoor God se wil staan. En dan speel mense se lewens uit in 
versplinterende en verslegtende onderlinge verhoudinge met mense. //   
Om stadiger te leef, en beter te vertoef by dit wat op jou pad kom, wil en sal die Helige 
gees ons lei om beter keuses maak. 
 
Ek dink die teks wil ons by ‘n paar “bushaltes” laat vertoef. 
 

 Die kritiese ingesteldheid teenoor sosiale onreg. (reg-howe en geregtigheid-
sosiale reg) 
Partykeer gedra ons ons soos jellievisse en is dan bloot net saampraters wat “saam 
met die stroom” van onvanpaste gesprekke en opinies afdryf 
Soms vermy ons weerstand omdat ons eerder ons eie gewildheid in gesprekke wil 
poleer.   
Dit kan lei tot ‘n onvanpaste en bolangse broederlikheid waartydens daar nie krities 
na reg en geregtigheid gesoek word nie. 
Om weerstandloos te lewe is om terselftertyd persoonlike geestelike groei te 
ontbeer. 
Realiteit: Daar is die wat nie toegang tot die reg/mag/bedinging het nie. Informele 
plekke en oomblikke ...Wat van hulle? Waar is ek en jy, die kerk – Waar is God se 
mense! 

 

 Die valse gerustheid dat God tevrede is as ons net  aan die formele 
godsdienstige rituele deelneem.  
Dit kan maklik gebeur dat ons onsself paai dat as ons aan die erediens, basaar, 
kleingroep op kategseproses deel het, is dit genoeg. Daar is ‘n totale lewe 
waarbinne God ons wil laat leef na Sy wil. Vervreemding tussen godsdienstige 
ritueel en ons alledaagse praktiese lewe is baie sleg. Dit is skisofrenie.  
Praktiese voorbeelde 
Ek preek oor geduld en bedagsaamheid, maar ek is onbeskof ongeduldig in ‘n ry by 
die poskantoor. 
Ek berei voor vir ‘n omgeegroep, maar my huisbediende word onderbetaal. 
Ek het ‘n beroepsinkomste, maar doen die minimum moeite om werkskeppend vir 
die werkloses te help planne maak. 
  

 Selfingenome wees 
Solank ek net my persoonlike kant skoon hou 
Ek is OK en die ander moet maar hulle probleme self uitsorteer 
Die oor-selfversekerdheid in jou eie oordeel 
Onleerbaar te wees 
Gewoonlik gebeur dit wanneer daar ‘n gebrek aan refleksie is, wanneer ek 
nie gereeld tyd aan selfondersoek of introspeksie spandeer nie 
 

 Die kerk van God het die roeping om die saak van reg en geregtigheid asook 
hoop bekend te maak.  Meer spesifiek by hoop vertoef in die lig van ons eie 
konteks die afgelope maande! 
As ons oor sosiale onreg praat, wil ek vanoggend nie by 
arbeidswetgewing, finansiele armoede, werkloosheid, minimum lone ens  
vertoef nie, maar wel by die mense wat die afgelope maande voor uiters 
moeilike lewenssituasie te staan gekom het. Ons sou as gemeente 
mekaar ‘n massiewe onreg aandoen as ons nie elkeen vir mekaar die 
beste doen om mekaar te help en te versorg nie.  
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Daar was die afgelope maande verskeie gesinne wat voor uiters pynlike 
lewenssituasies gekom het. Ek glo die Here wil ons lei en help om ons tyd hier nog 
beter tov versorging te gebruik.  
 
Diep traumas neem soms meer as 2 jaar om te verwerk. Ons is maar geneig om in 
die krisis baie moeite te doen, en dan vinnig weer by die wedloop met die “ek-
horlosie” in te val. Ons kan mekaar ‘n geweldige onreg aandoen as ons mekaar 
sommer gou-gou weer agterlaat. 
 
Die teks laat die deur oop om oor baie tipes sosiale onreg te praat, 
maar vanoggend wil ek veral uitkom by die nood van geestelik en  
emosionele gekneusde mense. Ek wil graag namens die gemeente  
vanoggend vir u elkeen bid.   
 
Almal staan asb. 
Sommige van ons is die afgelope tyd getraumatisser vanweë: 

Jy was dalk die slagoffer van sosiale onreg of uitbuiting, jy het dalk onlangs 
gehoor dat jy baie siek is, jy het dalk jou werk verloor, daar daar was dalk 
lewensverlies van geliefdes of vriende naby aan jou. 

As ons ons oe toemaak, kan julle wat op die oomblik worstel, sit. Die ander gaan 
aan julle raak terwyl ons bid. Die aanraking is die simboliek van God wat by jou is 
en by jou wil bly. 

Berei gebed voor: 

 Loof God omdat Hy goed is 

 Dankie Here Jesus vir U lewe 

 In hierdie gebroke wêreld is hier mense wat vanoggend met diep seer, verwarring, 
vrees of angs worstel. Vanoggend bid ons vir elkeen van hulle. 

 Here lei en leer ons om U omgee vir ons, aan mekaar oor te dra en nog meer 
teenoor mekaar te leef. 

 Dankie dat U by elke gekneusde en gebroke mens is en dat ons nooit weer van u 
verlate sal wees nie. 

 Ons bid dit in Jesus se naam. 
Amen. 
 
Algemeen: 
 
Om die lewe te leef dat ons nie ‘n samelewing soos in die tyd van Amos sal word of wees 
nie, wil God ons lei om “Soliede”-mense te wees. 

 
Harde buitekant  Nee wat! 
Sagte kern 
 
Sagte buitekant 
Harde kern  Ja! 

  
Die vraag is: Hoe het ek tot dusver my, olv G, vir die behoud van mense se 
menswaardigheid gegee. Emosioneel, geestelik en finansieel. Of het ek tot dusver net 
heeltemal te vinnig geloop, en te min gesien en gedoen!  
 
Gebed  : 
 
Wet : Voorlees van Ps 139:23,24 Selfondersoek rakende ons 
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                                  lewens voor die Enigste lewende Verbonds God. 
 
Skuldbelydenis: Stilte:  

 Verwoord jou eie belydenis waarin mense hulle kan vind. 

 Verwoord waarhede wat gesamentlik deel van ons menslike en liefdelose 
onbetrokkenheid is. 

 
Vergifnis: Jes.1:18 en 1 Joh 1:9 
 
Geloofsbelydenis: 
 
  

’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 van die wêreld teen God en die goeie 
deur Jesus Christus sesterwensroep gestol is. Ek glo dat Hy uit die dood opgestaan het 
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. 
 

 
Offergawes opneem. 
 
Afkondigings: 
1 November 2012 – By die deure. 

 Almal 

 Jy spesifiek 

 Luister, dink en vertel 

 Oop ontmoeting waarin ons op reis wil gaan met dit wat ons nou verstaan van die 
kraakvars geleenthede wat God ons wil laat sien om ons roeping uit te leef. 

 Moet asb nie hierdie bus mis nie. Dit het die potensiaal om baie opwindend te 
wees.  

 
Slotsang  : Lied 284:1,2  
Seëngroet  : M nd g v o HJX’s, l v G, g v d HG. 
 


