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Bybelse Dagstukkies 
2021

Vir gebruik met:

Persoonlike Bybellees -
Huisgodsdiens -

Tema: 
God se Woord is die waarheid

Menings uitgespreek in die dagstukkies is die 
verantwoordelikheid van die skrywer.
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Voorwoord
Die jaar 2020 sal nie maklik uit ons geheue verdwyn 

nie. Trouens, die woord pandemie sal vir dekades on-
losmaaklik verbind wees aan 2020. In watter mate die 
pandemie die toekoms gaan raak of selfs kan voortduur, 
weet ons nog nie. Wat ons wel weet, is dat dit ook tydelik 
van aard is. Ons glo daarenteen dat ons Here se goedheid 
geen einde ken nie en dat sy getrouheid van geslag tot ge-
slag strek.

Dit geld ook vir die jaar 2021. Die toekoms is nie vir Hom 
donker nie. Die Woord van die Here is ’n lig op ons pad. Die 
waarheid van God se Woord skyn helder en onuitdoofbaar. 
Mag die waarheid van die Woord ons hele lewenswandel 
bepaal vir 2021. Ons vertrou dat die oordenkings in hierdie 
boek ’n hulpmiddel daartoe sal wees. 

Hiermee ons dank aan almal wat meegewerk het aan die 
pu blikasie van Almanak 2021. Die name van Wymie du 
Plessis en Joey Fourie verdien spesiale vermelding. Ons is 
ook bevoorreg om een van ds. Gustav Opperman se beson-
derse foto’s op ons omslag te kon gebruik – baie dankie, 
ds. Opperman. Ons grootste waardering gaan terselfdertyd 
aan die skrywers van die dagstukkies en die deputate wat 
meegewerk het.

Ons vertrou dat hierdie boek nie net sal bydra om die bande 
in die kerkverband te onderhou nie, maar dat die ge lowiges 
ook elke dag met die waarheid van die Here se Woord 
gevoed sal word.

Ds. RA Bain
Deputate Almanak 
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Januarie – Genesis en Deuteronomium

EK GLO IN GOD DIE SKEPPER WAT SÝ VERBOND IN STAND 
HOU!

Genesis en Deuteronomium word in een maand agtereenvolgens 
behandel. Beide boeke vorm onderskeidelik die eerste en laaste 

van die sogenaamde Pentateug, of die eerste vyf boeke van die Bybel. 
Genesis eindig met Josef wat sy kinders en broers laat belowe om hom 
in die Beloofde Land te begrawe wanneer hulle eendag daar kom. 
Deuteronomium begin weer waar die volk op die punt staan om in 
die Beloofde Land in te gaan. Moses herinner vir oulaas die volk waar 
hulle vandaan kom en van die trek van Egipte na die Beloofde land toe. 
In Genesis belowe God die Beloofde land en ’n talryke nageslag aan 
Abraham, terwyl Deuteronomium vertel hoe die Here hierdie beloftes 
nakom.

Omdat ons net 31 dae het om deur beide die boeke te kom, moes ons 
noodge dwonge sommige hoofstukke van beide boeke oorslaan.

GENESIS
Die Jode verwys na Genesis as Beresfi t (“In die begin”) – die heel eerste 
woorde van die boek. Genesis is die Griekse vertaling se benaming vir 
hierdie boek. Dit beteken “wording” of “oorsprong”. Dit verwys na die 
oorsprong van

die hele skepping (Genesis 1); 
die mens (Genesis 2 – 11);
en die oorsprong van die uitverkore verbondsvolk van God, naamlik 
Israel (Genesis 12 – 50).

Die oorsprong van alle dinge lê dus by God.

God het ’n bepaalde verhouding met alle dinge, maar in besonder met 
die mens en nog meer met die uitverkorenes.

Die mens het in sonde verval. In plaas daarvan om die hele mensdom uit 
te roei, roep die Here in sy genade vir Abram vanuit die heidendom en 
sluit met hom ’n ewige genadeverbond. Abraham word dan die vader van 
die gelowiges. Die verbond sluit in: die belofte van ’n land; die belofte van 
’n nageslag; seën vir die nasies (Gen.12, 15); koningkap; en gemeenskap 
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met God (Gen.17). Die Here beskik dit dan dat die beloofde volk in Egipte 
uit die 12 seuns van Jakob sy oorsprong sou hê.

DEUTERONOMIUM
Voordat die volk Israel die Beloofde Land mag binnegaan, word hulle in 
Deute ronomium herinner aan wie hulle is, waarom hulle daar is en wat 
hulle roeping is. Moses praat lank en ernstig met Israel. In Deuteronomium 
4:1, 2 sê hy: “Luister dan nou, Israel, na die insettinge en verordeninge 
wat ek julle geleer het om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die 
land wat die HERE, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit 
mag neem.”

Deuteronomium beteken “wetsherhaling” (of tweede wet) omdat Moses 
die wette van God herhaal, of andersins ’n tweede keer oorvertel met die 
perspek tief daarby dat die liefde die grondslag is van die nakoming van 
die wet.

Die wette is verbondsbepalings van die Verbondsgod aan sy verbondsvolk. 
Israel is die “eiendomsvolk van God” en die HERE is hulle God. Ook dít 
word herhaaldelik vertel. Hulle is God se kinders en God is hulle Vader. 
Die Heidelbergse Kategismus Sondag 13 en 46 verduidelik dat hierdie 
ver bondsverhouding deur Christus bevestig is.

God se verbondstrou word bevestig: Hy het ’n talryke nageslag en land 
be lowe. Hierdie volk staan nou op die punt om die Beloofde Land binne 
te gaan. Van die volk word verwag om in gehoorsaamheid aan God se 
Woord te lewe. Christus was volmaak gehoorsaam en die kerkvolk word 
opgeroep om uit dankbaarheid na God se wil te lewe.
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Vrydag 1 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 1:1-3, 24-31; Jesaja 44:23-24
Fokusgedeelte: Genesis 1:1; Jesaja 44:24

’n Nuwe jaar in God se wêreld!

Wetenskaplikes verwonder hulle oor hoe briljant die wêreld saamge-
stel is – alles het ’n doel. Die eerste vers van die Bybel sê Wie se 

plan dit was!
Die ontstaan van alles – Die keuse waarvoor elke mens staan, is om 

te glo (Gen. 1:1; Jes. 44:24) dat God in die begin die hemel en die aarde 
geskep het uit niks; of om te glo dat alles per ongeluk, planloos, sommer 
uit niks self gebeur het.

Niks is niks. Daarom is dit nie logies om te sê dat die heelal uit eie 
krag, uit niks, tot iets ontplof het volgens wette wat nie daar was nie. As 
iets bestaan, moet dit van iewers kom (skepping), of dit moet ewig daar 
wees (Skepper) – anders kan dit nie bestaan nie.

Skepper en skepsel – Vir God om God te wees (NGB), moet Hy self 
ewig en onverganklik wees, en moet Hy die mag en wysheid hê om die 
wêreld uit niks te skep.

“SKEP” beteken God het nie materie nodig om ander materie te vorm 
nie.
“SKEP” beteken ook dat God potensialiteit in materie plaas en wette 
gee wat nie daar was nie.
“SKEP” beteken ons as mens kan vanjaar weer ons Skepper eer deur 
die potensiaal wat Hy in die skepping ingeskep het, te ontdek en 
binne gestelde grense en wetmatigheid omvorm (Gen. 1:28).
Heidelbergse Kategismus – Sondag 9: Ek glo dat die ewige Vader 

van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin 
is, uit niks geskep het (a) en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog 
onderhou en regeer (b), ter wille van sy Seun Christus my God en Vader 
is. (c) Op Hom vertrou ek …

Sing: Psalm 19-1:1-2
Prof. HG Stoker (Henk) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Saterdag 2 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 2:4-25 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 2:7

Die Verbondsgod skep die verbondsmens

God is ’n persoonlike God. Hy skep die mens op ’n besondere manier. 
Die mens moenie net as beelddraer van God oor die skepping 

heers nie (Gen. 1:26), hy moet ook in ’n persoonlike verhouding met 
God lewe en met Hom kommunikeer. Daarom skep God die mens om 
in ’n verbondsverhouding met Hom te lewe.

’n Verbond is iets soos ’n ooreenkoms. God se verbond beteken dat 
Hy Homself aan die mens verbind. Hy neem al die inisiatief. Hy besluit 
watter verpligtings Hy op die mens lê. En Hy besluit watter verpligtings 
Hy op Homself neem. Hy verplig die mens om sy Skepper te dien, en 
die Skepper verplig Homself om vir die mens te sorg!

Die woord “verbond” word nie in Genesis 2 gebruik nie. Maar die ver-
bondsnaam van God word hier vir die eerste keer gebruik! God is die 
HERE – die Verbondsgod! Die HERE God het die mens geformeer (vs 7). 
Hy doen besondere moeite met die skepping van die mens. God het in 
sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende 
siel geword. 

Die mens begin lewe deur ’n besondere, direkte daad van God. Die 
mens word so geskep dat hy kan dink en God kan antwoord – dat hy 
met die Verbondsgod kan kommunikeer. Die Verbondsgod skep die 
ver bondsmens om in ’n lewende, persoonlike verhouding met Hom te 
lewe!

In Christus herskep die Verbondsgod die verbondsmens, wat die ver-
bond verbreek het, om in ewigheid saam met Hom te lewe. Aan daardie 
lewe het jy nou reeds deur die geloof deel! Bou die verbondsverhouding 
met die Verbondsgod elke dag op. Maak dit sterker deur elke dag na 
Hom te luister en met Hom te praat.

Sing: Psalm 89-1:3
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
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Sondag 3 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 3:1-20
Fokusgedeelte: Genesis 3:15

God se heel eerste belofte!

Hierdie is die mees tragiese, maar ook een van die troosrykste ge-
deel  tes in die Bybel. Adam en Eva doen die verskriklikste en mees 

onherroeplike ding wat ’n mens ooit tydens die geskiedenis van die hui-
dige skepping kon doen – SONDE! Hulle daad is nie omkeerbaar nie, nie 
uitwisbaar nie, kan nie ongedaan gemaak word nie. Nog erger – dit laat 
al die onskuld wat enige mens ná hulle ooit sou kon begeer, onherroeplik 
en fi naal verdwyn. In ’n enkele daad is die mensdom verdoem en geen 
mens sou ooit weer vanuit sy/haar natuurlike menswees vanself by God 
kan uitkom nie. Vir ewig op pad na die ewige dood!

Maar … God gryp in! Al sal daar van nou af voortdurende vyandskap 
tussen die mens en die duiwel wees, en al sal die duiwel van daardie 
oom blik af voortdurend die mens aan sy hakskeen, sy mees kwesbare 
plek byt, BELOWE God dat daar Een sal kom wat die duiwel, die hoof-
bron van alle kwaad, die direkte teëstander van God, se kop sal ver-
mor sel. Dit is wat God belowe Hy sal doen ten einde sy ooreenkoms 
of verbond met die mens in stand te hou. Nie in ons teks, en trouens 
nêrens in die Bybel, word die mens se deel van die verbond uitgestippel 
nie. Trouens, met die sondeval het die mens sy status as “ander party” 
in die verbond verloor – God kan eenvoudig nie meer op die mens se 
woord, ooreenkoms of belofte staatmaak nie! God hou sy Woord, en 
stuur die WOORD, sy eniggebore Seun, om uiteindelik die kop van die 
slang te vermorsel met sy oorwinnning op Golgota! 

God hou sy ver bond in stand, Hy hou sy belofte, nieteenstaande die 
vernietigende krag van die sondeval! Wie kan dan ondankbaar, onver-
genoegd en kop-onderstebo lewe? Nee, ons gee onsself daagliks as ’n 
lewende, heilige en welgevallige off er aan ons getroue en Drie-Enige 
God!

Sing: Psalm 107-1:1
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Maandag 4 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 3:21 – 5:32
Fokusgedeelte: Genesis 4:25, 26

God hou sy verbond in stand deur te gee!

Tot die verbond wat God daarstel, kan die mens nie bydra nie. Nee, 
ons neem helaas daarvan weg! Ons skend God se verbond! Onder 

aanhitsing van die duiwel, probeer ons die verbond vernietig en onge-
daan maak.

Kyk hoe aaklig gebeur dit: God gee aan Adam en Eva ’n eersteling, ’n 
seun. “Ek het ’n man verkry met die hulp van die HERE!” jubel Eva dit uit. 
Let op Eva se woordkeuse. Die HERE gee, en dit nogal ’n seun, ’n man!

’n Man wat die vernietigende sonde van haar en Adam weer sal her-
stel, wat die slang se kop sal vermorsel, sodat die verhouding met God 
weer sal herstel. Dit was haar verwagting! Toe Abel gebore word, word 
sy naam se betekenis nie eers weergegee nie. Nee, Kain is die een wat 
die HERE belowe het (Gen. 3:15)!

Maar in plaas van herstel, breek Kain net verder af. Die eerste kind wat 
ooit gebore sou word, word die eerste moordenaar! God gee, maar die 
mens verwyder! Met die moordenaar, Kain, sluit die HERE ook ’n ver-
bond. Niemand sal hom vermoor soos hy sy broer Abel vermoor het 
nie.

Die herstel van die mens se verhouding, die verbond wat God met die 
mens gesluit het, is egter nou in gedrang. Adam kan die kop van die 
slang nie vermorsel nie, en Kain het homself ook bewys as dat hy dit 
ook nie kan doen nie. Wanhoop! Wat nou?

Dan gee God weer: Set. Eva sê: “God het my ’n ander kind geskenk 
in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het.” Weer ’n seun. 
Nou besef Eva egter (en Adam sekerlik saam met haar!) dat die kinders 
wat God aan sondaarouers gee, ook sondaars is, en nie kan herstel 
waar hulle met hulle sonde die verhouding met God as’t ware vernietig 
het nie (erfsonde).

Maar, God se belofte word nie vernietig nie, sy verbond hou Hý self 
in stand! Oplaas, op presies die regte tyd (Gal. 4:4), gee God fi naal, en 
weer “in die plek van”.

Waar die mens in sy vernietigende sonde van geslag tot geslag net 
een  voudig voortploeter, gee ons HERE sy eniggebore Seun IN DIE PLEK 
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VAN sondaars, van Adam en Eva af, deur die eeue heen, ook vir my en 
vir jou.

Jesus dra die volle gloed van God se toorn in die plek van God se uit-
verkore sondaarkinders, daar aan die vervloekte kruis op Golgota. Hy 
sterf in my plek! Ook deurbreek Hy die dood! En elke gelowige lewe, al 
het hulle ook gesterwe. Loof God, wat self sy verbond in stand hou, met 
’n dankbare lewe elke dag!

Sing: Skrifberyming 10:1, 2
Ds. LSD (Lourens) du Plessis (Groblersdal)

Dinsdag 5 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 6:5-8, 22; 7:17-24; 8:1-5, 16-22; 9:18-23
Fokusgedeelte: Genesis 8:1 (1933/53-vertaling)

Die Verbondsgod dink aan die verbondsmens

God doen altyd wat Hy belowe. Die Verbondsgod was hartseer en 
diep teleurgestel omdat die verbondsmens nie aan Hom getrou 

ge  bly het nie (Gen. 6:6-7). Daarom besluit Hy om die aarde skoon te 
vee, soos ’n mens jou stoep skoonvee.

Daar was egter ’n ligpuntjie in die donker – Noag (Gen. 6:9). Hy bou 
die ark (Gen. 6:22) en laai al die diere volgens die bevel van die Ver-
bonds god daarin (Gen. 7:1-9). Toe het die HERE al die fonteine van die 
groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen; en 
die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank (Gen. 
7:11-12) tot die hele aarde onder water was. Alle mense en diere is van 
die aarde af weggevee – behalwe Noag en alles wat in die ark was (Gen. 
7:22-23).

En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat 
saam met hom in die ark was (Gen. 8:1). Die getroue Verbondsgod het 
nie van die verbondsmens vergeet nie! Hy het vir hulle en alles in die 
ark gesorg. Maar nou het die tyd aangebreek waarop Hy sy belofte van 
redding aan Noag verder gaan nakom. Hy laat die water van die aarde 
af opdroog. Die getroue Verbondsgod red die ontroue verbondsmens 
uit genade.

Die verbondsmens het egter nie geleer om aan die Verbondsgod 
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getrou te bly nie! Daar vind weer ’n sondeval plaas (Gen. 9:21-22). Maar 
daar volg nie weer ’n sondvloed nie. Die Verbondsgod red fi naal deur 
die bloed storting van sy eie Seun! Hy het nie van die verbondsmens, 
wat in sonde geval het, vergeet nie. In Christus en deur die Heilige Gees 
dink Hy weer – en nog steeds – in sy reddende genade aan ons. 

Hoe sê ons vir Hom dankie?

Sing: Psalm 105-1:5
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

Woensdag 6 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 10:1 – 11:9 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 11:1-9

Stadbou

Ná die sondvloed herhaal die Here die opdrag wat Hy aan Adam en 
Eva gegee het: “Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde” (Gen. 

9:1). Maar die mense wou dit nie doen nie, want verspreid-wees be te-
ken immers klein-wees, swak-wees, afhanklik wees van God.

Die mense by Sinear het nie daarvoor kans gesien nie. Daarom bou 
hulle ’n stad met ’n toring wat tot aan die hemel reik om vir hulle naam 
te maak. Hulle wil groot en magtig wees, selfs al beteken dit dat hulle 
ongehoorsaam aan die opdrag van die Here is.

Dat mense groot en magtig word, is vir God geen bedreiging nie. 
Selfs ’n stad waar mense saam woon, het ’n plek in sy raadsplan. Maar 
dan moet alles in sy diens staan en tot sy eer gedoen word. Die mense 
by Sinear het die toring en stad gebou om daardeur hulle eie eer te 
dien en God na die kroon te steek. Daarom maak Hy die mense klein 
om hulle afhanklikheid van Hom te besef en te beleef.

Sing: Skrifberyming 45:1
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
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Donderdag 7 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 11:10 – 13:4 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 12:1-4, 11-20

Die doodloopstraat van eie verlossingsplanne

Abram trek in volle vertroue op die Here uit sy vaderland weg. Hy het 
nie eens geweet waarheen hy gaan nie. Al wat hy gehad het, was 

die belofte van God. Hy het die Here blindelings vertrou. Daarom was 
hy blindelings gehoorsaam. Toe hy in Kanaän kom, belowe God dat Hy 
die land aan sy nageslag sal gee.

Maar dan kom daar teëslae: hongersnood in die beloofde land! Abram 
maak self ’n plan en trek na Egipte. In Egipte gaan dit van kwaad na 
erger.

Sarai was ’n mooi vrou en die Egiptenaars wou hom doodmaak ter 
wille van haar. Weer maak Abram self ’n plan. Hy wil sy veiligheid deur 
’n halwe waarheid (Gen. 20:12) verseker, maar met sy eie planne laat 
Abram God buite rekening. Daarom is sy planne ’n doodloopstraat. 
Uit eindelik moet God self deur plae ingryp en Abram genadig uit die 
moei lik heid red wat hy oor homself gebring het.

Eeue later doen God dieselfde deur sy eie Seun: Hy laat Hom aan die 
kruis sterf om ons sondaars uit die moeilikheid wat ons oor onsself ge-
bring het, te verlos. Maak jy jou eie verlossingsplanne, of vertrou jy die 
Here blindelings?

Sing: Psalm 146-1:2, 3
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

Vrydag 8 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 15:1-21
Fokusgedeelte: Genesis 15:7, 18a; 1 Timoteus 2:5, 6

Aanvaar in die geloof God se beloftes!

Wanneer God soms talm om in te gryp in jou omstandighede, is dit 
moeilik om op God te bly vertrou. Net soos Abraham twyfel óns 
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ook maar: Gaan God ooit sý beloftes uitvoer? Onthou, vir God gaan dit 
oor ons vertroue in Hóm – Hy sál doen wat Hy belowe het. Op die regte 
tyd sál Hy dit doen! Hý berei my tafel voor en dan loop my beker oor 
(Ps. 23:5).

In Genesis 12, 15 en 17 maak die Here elke keer dieselfde belofte aan 
Abraham: ’n groot nageslag en grond. Dis ’n blywende en ewige ver-
bonds belofte van ’n blywende, ewige God. Uiteindelik het dit in Chris-
tus in vervulling gegaan. In Genesis 15 word twee tekens gegee om 
Abram se geloof te versterk:

Tel die sterre, as jy kan (vs 5)! Net so talryk as wat die sterre is, so tal-
ryk sal jou nageslag wees. Elke keer wanneer jy die sterre sien, moet 
jy dit onthou. Vers 6: En (Abram) het in die HERE geglo; en Hy het hom 
dit tot geregtigheid gereken.”
God stap alleen tussen die stukke vleis deur.
Die simboliek van die destydse bekende ritueel om tussen die twee 

rye stukke vleis deur te stap, is dat die verbreker van die verbond net 
so stukkend gesny kan word as daardie dierevleis! Maar God beskik dat 
Abram in ’n diepe slaap verval. Die HERE bevestig die verbond toe Hý 
alleen in die gedaante van ’n “rokende oond en ’n vurige fakkel tussen 
die stukke vleis deurgaan” en sê dat “die vierde geslag sal hierheen kom 
… Aan jou nageslag gee Ek die land …” (vs 16-18).

Deurdat God alleen deurgegaan het, sê God dat Hy slegs Homself tot 
die uitvoering van die verbond verbind. Hoe sal ’n sondaarmens by so 
’n belofte kan bly? God beskerm Abram hier. Net God is blywend ge-
trou!

1 Timoteus 2:5, 6 bevestig dit: “Daar is een God en een Middelaar tus-
sen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat Homself gegee het as 
’n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd …” Want toe Jesus 
betaal het vir ons sondes, het die dissipels gevlug. Net Jesus alleen! Ons 
kán dus God se beloftes in die geloof aanvaar.

Sing: Psalm 75-1:1, 4
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)
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Saterdag 9 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 18:1-16
Fokusgedeelte: Genesis 18:14; Markus 9:23-24; 10:21-31 (:27)

Dis nie hoeveelheid, gehalte of waarde van jou geloof nie, maar 
God …!

Wat is dit wat die mens red? In Markus 9:22-24 vra ’n pa met ’n siek 
seun aan Jesus: “Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en 

help ons!” Jesus antwoord hom: “… as jy kan glo, alle dinge is moontlik 
vir die een wat kan glo.” Die pa roep met trane uit: “Ek glo, Here, kom 
my ongeloof te hulp!” Hy voel dat sy geloof eintlik te klein is. Is dit die 
waarde van die geloof, of God wat in genade red?

In Markus 10:17-31 meen ’n jongman dat sý geloof baie waarde het. Hy 
doen dan alles wat ’n gelowige veronderstel was om te doen. Hy maak 
staat op sy menslike geloofsdade wat hom sou red. Jesus sê: “Nee!” “By 
mense is dit onmoontlik, maar … by God is alle dinge moontlik.” Ver-
trou dáárop!

In Genesis 18 word Abraham en Sara se wankelende geloof blootgelê. 
Die HERE sê dat Sara oor ’n jaar ’n seun sal hê. Sara lag in haar hart. Dit 
kan tog nie meer nie – die ouderdom en ’n afgestorwe moederskoot 
maak dit onmoontlik! Die Here weet wat Sara dink. Daarom sê Hy: “Sou 
iets vir die HERE te wonderbaar wees?” (Gen. 18:14). Die HERE gee vir 
Abra ham die beloofde seun toe alle menslike vermoëns uitgeput is. 
Nou kan die mens nie in homself roem nie! Sonder twyfel – dis slegs ’n 
in gryping van God!

Abraham se nageslag is dus slegs te danke aan die wonderbare mag 
van God. Die jongman wat op sy eie geloof se waarde staatgemaak het, 
het in droefheid weggestap … Maar die pa wat dink dat sy geloof te 
klein in waarde is, het jubelend-bly weggestap! Abraham en hierdie pa 
het gesien: Dis nie die hoeveelheid, gehalte of waarde van jóú as mens 
se geloof waarop jy kan roem nie, maar op God vir Wie niks te won-
derbaar of buitengewoon is nie. Hy bewys genade aan wie Hý wil.

Hierop moet jy in die geloof vertrou in jou smeekgebede!

Sing: Psalm 84-1:6
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)
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Sondag 10 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 18:16 – 19:38 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 18:19 (1953-vertaling)

God se belofte en sy eis – Hy kies Christus tot geregtigheid

Genesis 19 bevat gebeure wat tot die mees grusame hoofstukke in 
die geskiedenis tel – die verwoesting van Sodom en Gomorra en 

die ontug van Lot se dogters met hulle pa. Dit is só moeilik om dit te 
lees. As dit mense sou wees wat moes besluit wat in die Skrif as Woord 
van God opgeneem moet word, sou dele van hierdie geskiedenis beslis 
uit  gelaat gewees het. Maar juis dít is die wonderlike van die Here se 
Woord. Dit draai nie doekies om nie. Dit kom met die hele waarheid. En 
daarom en daardeur verkondig dit juis vir ons dié Waarheid, Christus 
(Joh. 14:6).

In die vernietiging van Sodom en Gomorra leer die Here ’n nood saak-
like waarheid aan ons – sy eis om gehoorsaamheid, sy toorn oor onge-
hoorsaamheid (vgl. Gal 3:10; HK So 4, vr. 10). Die berig oor die bedrog 
en ontug van Lot se dogters met hulle pa en Lot se drankmisbruik bete-
ken nie dat sulke vreeslike sondes goedgepraat word of kan word nie 
– inteendeel, dit beklemtoon die verdorwenheid van die mens ná die 
son deval. Selfs Abraham se direkte familie, direk ná hulle redding uit 
uit Sodom, is soos ons almal (Rom. 3:10), soos alle mense, verdorwe en 
geneig om God en ons naaste te haat (HK So 2, vr 5).

Genesis 18:18, 19 bied egter ’n belangrike sleutel. Die HERE van die 
ver  bond, Jahwe, betuig sy groot genade. Dit is dié sentrale lyn deur die 
hele Skrif: die Here se belofte en sy eis – die evangelie. Hy het Abra ham 
“gekies” (verbondstaal – sy belofte); Abraham en sy nageslag moet 
Hom volg (sy eis), om “geregtigheid en reg te doen”. Uiteindelik was 
dit net Christus wat aan God se “geregtigheid” voldoen het (HK So 6), 
wat daaraan kón voldoen. Ja, eers in Christus aan die kruis sou hierdie 
ge reg tigheid voltrek word ...

So hou die HERE sy verbond in stand, só is die beloftes aan Abraham, 
ook in Genesis 18:18,19 vervul en kry ons deel daarin.

Sing: Psalm 105-1:5, 6, 23
Dr. VE d’Assonville (Victor) (Postmasburg) (RTS – Reformatorisch-

Theologisches Seminar, Duitsland)
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Maandag 11 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 22:1-24
Fokusgedeelte: Genesis 22:8, 14

Die HERE sal voorsien

Op 100-jarige ouderdom word Abraham die pa van ’n langverwagte 
kind: Isak. Deur die kind wil God sy verbondsbeloftes aan Abraham 

laat verwesenlik. Uit hom moet ’n groot nasie, ontelbaar soos die sand 
van die see, voortkom. Uit hom moet die komende Messias gebore 
word.

Dan kom God na Abraham toe met ’n gewigtige opdrag: hy moet dié 
seun, sy enigste wat hy liefhet, Isak, gaan off er. Met dié opdrag stel God 
vir Abraham op die proef. God het Abraham belowe dat Hy vir hom ’n 
groot nageslag gaan gee. Nou beproef Hy of Abraham Hom waarlik vir 
die belofte vertrou, selfs al kos dit die lewe van sy geliefde seun.

Abraham slaag die toets – nie deur eie krag nie, maar deur geloof 
(Heb. 11:17). Maklik kon dit defi nitief nie vir Abraham gewees het nie. Hy 
het nie vooraf geweet God gaan hom uiteindelik stop om met die off er 
deur te gaan nie. Hy het ook nie geweet God gaan ’n plaasvervanger 
in Isak se plek gee nie. Deur geloof het Abraham die toets deurstaan. 
Gelowig het hy Isak se vraag na die lam vir die brandoff er geantwoord: 
God sal voorsien. 

Hóé God sal voorsien, het hy nie geweet nie. Dát God sal voorsien, 
het hy geglo, selfs al sou dit moes gebeur deurdat God vir Isak uit die 
dood opwek (Heb. 11:8). En God het voorsien. Met die mes in Abraham 
se hand het God hom gekeer om Isak te off er. Boonop gee God ’n ram 
as off er in Isak se plek. Weldeurdag noem Abraham die plek “Die HERE 
sal voorsien”.

Eeue later, op dieselfde berg, is daar weer ’n off er gebring. God die 
Vader gee sy eniggebore Seun, wat Hy liefhet – Jesus Christus – as 
’n off er vir ons. Vir Hom was daar geen plaasvervanger nie. Hý is die 
Plaas  vervanger. Hy is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem (Joh. 1:29). Waarlik: God het voorsien, en Hy sal voorsien.

Deur swaarkry heen stel God sy gelowige kinders op die proef. Hy 
louter ons geloof. Hou jy vas aan sy beloftes, met die wete dat Hy sal 
voor sien? Glo jy dat Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar 
Hom vir ons almal oorgegee het, ook álles genadiglik saam met Hom 



16 

aan ons sal skenk (Rom. 8:32)? Hou vas aan God se beloftes, totdat Hy 
kom. Hy sál voorsien.

Sing: Psalm 40-1:2, 8
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)

Dinsdag 12 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 28:10-22
Fokusgedeelte: Genesis 28:18

Hou boek van God se genade

Jakob, die bedrieër van sy pa en broer, is op pad na ’n land ver van 
die land wat God aan sy oupa Abraham beloof het. Hy sou beslis 

nie verwag het dat hy daardie eerste nag weg van sy ouerhuis ’n baie 
spe  siale ontmoeting met die God van Abraham en Isak sou hê nie – 
’n ontmoeting wat hom baie bang gemaak het (Gen. 28:17). Wat ’n 
wonder as ’n nietige, sondige mensie wat op die oog af deur sy plan-
ne tjies soveel verloor het, ewe skielik voor die heilige God te staan 
kom – God wat hom verseker dat Hy steeds met hom is. God wat sy 
verbond in stand gaan hou, selfs deur iemand soos Jakob heen. Onder 
die indruk van die lewende God wat hom opgesoek het, ja met vrees 
en eerbied in sy hart, tel Jakob die punt van die klip waarop hy geslaap 
het, op en laat dit staan as ’n monument. Voor God gooi hy bietjie olie 
daarop. Hierdie is ’n ontmoeting wat nooit vergeet mag word nie. Dit is 
dan ook sprekend dat baie jare later, wanneer dit nie goed gegaan het 
met Jakob en sy gesin se geestelike lewe nie, die Here hom weer sou 
terugstuur hierheen (Gen. 35:1). Dit is ’n goeie gewoonte om boek te 
hou van God se genade – monu mente daar te stel. Om die wonder van 
ons verhouding met God te oor dink – spesifi ek ook te dink aan tye wat 
ons sy nabyheid op ’n kosbare wyse ervaar het. Daar is herdenkingsdae 
in die jaar. Daar is ’n Sondag elke week. Daar is plekke en tye waarheen 
ons kan teruggaan. Dan groei die besef weer in ons – dis God wat my 
gekies het, wat my geroep het, wat by my is.

Sing: Psalm 105-1:5
Prof. HG Stoker (Henk) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Woensdag 13 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 29:31 – 30:24
Fokusgedeelte: Genesis 29:31 – 30:24

God kies nie soos mense nie

Die mens kies soms so verkeerd, met slegte gevolge vir homself en 
die mense rondom hom. Laban het gekies om Jakob te bedrieg. Dit 

was egter sleg vir Jakob se huwelik, want sy twee dogters het heeltyd 
met mekaar meegeding om Jakob se liefde.

Jakob het gekies om Ragel liewer te hê as vir Lea. Die gevolg was dat 
daar konfl ik in sy huwelik was. Lea en Ragel het allerhande verkeerde 
metodes gekies om te kry wat hulle wou hê. Daardeur het hulle die 
wedywering tussen hulle net erger gemaak en het altwee steeds 
ontevrede gebly. Wanneer ’n mens se keuses net bepaal word deur dit 
wat jy graag wil hê, benadeel dit jouself en ander rondom jou. Dan vind 
jy nie geluk nie.

God kies anders as die mens. Hy gee vir Lea, die nie-geliefde, kinders. 
God help die een wat verstoot word. Uit die nageslag van een van háár 
kinders, Juda, is Christus gebore. Christus sou die uitgeworpenes, die 
tollenaars en die sondaars, opsoek.

God se keuse spreek ook van genade. Lea is geseën, al het sy nie altyd 
reg opgetree nie. Uiteindelik het Ragel ook ’n kind van haar eie ge kry. 
Te midde van die huwelikskonfl ik het God sy belofte van ’n ryke na ge-
slag nagekom, want Jakob het nou 11 seuns.

Ons hoef nie God se liefde te wen of te verdien nie. God het gekies 
om jou lief te hê en sy genade aan jou te gee. Dit bevry jou van die 
stryd om liefde waarin Ragel en Lea betrokke was.

Sing: Skrifberyming 33:1
Ds. JL van der Schyff  (Jannie) (Welkom)
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Donderdag 14 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 32:1-32
Fokusgedeelte: Genesis 32:28

God verander Jakob na Israel

In Eksodus 32 lyk dit of Jakob deur welbedagte planne ’n stryd met sy 
broer Esau vermy, en tog raak hy betrokke in ’n ander worsteling wat 

hy nie kan ontkom nie. In die nag ontmoet ’n Man hom in sy alleenheid 
en worstel met hom tot dagbreek toe. Die Man is niemand anders nie 
as God Self wat aan Jakob verskyn – daarom dat Jakob, bewys van dié 
feit, later die plek Pniël noem, wat “aangesig van God” beteken. Jakob 
se hele lewe tot hiertoe was een groot worsteling om die seën van 
God te verkry. Daarvoor het hy al voor sy geboorte met Esau gestoei, 
daarvoor het hy sy pa Isak bedrieg, en daarvoor worstel hy nou weer 
met God Self (vgl. Hos. 12:4-5). Selfs nadat die Man sy heup uit lit slaan, 
hou Jakob aan: “Ek sal U nie laat gaan nie, tensy dat U my seën.” Voordat 
God vir Jakob seën, stel Hy egter ’n vraag aan hom: “Wat is jou naam?” 
Volgens Ou-Testamentiese gebruik was dit ’n beeld van oorgawe as jy 
vir ’n teenstander jou naam gegee het. God bring Jakob tot die punt 
van oorgawe: Jakob moet erken wie hy is. So antwoord hy dan: “Jakob.” 
Dit is sy naam, en dit beteken Bedrieër. In die naam lê Jakob se hele 
lewe opgesluit, ’n voortdurende worstelstryd en bedriegspel om God 
se seën te verkry. Dán seën God hom deur sy naam te verander. Sy 
naam sal nie meer Jakob wees nie, maar Israel, want hy het met God 
en mense geworstel en oorwin. Jakob tree as oorwinnaar uit ’n geveg 
wat hy as’t ware nie gewen het nie – sy mank heup moet hom daaraan 
herinner. En tog was hy ’n oorwinnaar! Hy was ’n oorwinnaar omdat hy 
God se seën ontvang het. Nie deur ’n bedrieëry nie, maar deur ’n eerlike 
erkentenis van wie hy is. Nie uit verdienste nie, maar uit God se genade. 
God bring ons op ’n punt om onsself nederig voor Hom te stel. Eers as 
ons wegkyk van onsself en oë vestig op God, dan kan ons van sy ver-
bond seëninge geniet. Met die oë gevestig op Christus, wat by uitstek 
ter wille van ons met God ge worstel en sy toorn gedra het, kan ons 
lewe en waarlik van God se seën geniet.

Sing: Psalm 105-1:4-6
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)
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Vrydag 15 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 33:1 – 35:29 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 35:2, 3; 35:29 (1953-vertaling)

God bevestig sy verbondsbeloftes ... en vervul dit in Christus

In Genesis 33:1-17 vind ons die beskrywing van Esau se vergifnis van 
Jakob en van hulle twee se versoening met mekaar. Aan die einde van 

Genesis 33 lees ons selfs van die altaar van Jakob met die naam: “Die 
God van Israel is God.”

Dan volg in Genesis 34 ’n volgende episode, ’n moeilik verklaarbare ge-
skie denis met ontstellende feite. Ons lees van die wreedste verkragting, 
daar is moorde, leuens en wraak.

Direk daarna volg egter weer Genesis 35 met ’n bevestiging van die 
evan  gelie. Dit is asof die totale verdorwenheid en sedeloosheid en 
moord- en wraakneigings van die mens (Gen. 34) nie anders kan nie 
as om die Here se belofte in Genesis 35 op te roep: “Ek is God die Al-
mag  tige ... ’n nasie sal van jou afstam ... konings ... die land wat Ek aan 
Abraham en Isak gegee het, sal Ek aan jou gee; en aan jou nageslag na 
jou ...” (Gen. 35:11-12). 

Ons hoor ook die Here se eis, soos Jakob dit aan sy familie meedeel: 
“Verwyder die vreemde gode wat onder julle is ...” (Gen. 35:2). Die hart-
seer van hierdie geskiedenis is nie net die sondige optrede van Jakob 
se seuns in Genesis 34, vóór die oproep van Jakob in Genesis 35:2 
nie, maar ook sy oudste seun, Ruben, se vreeslike sonde daarna (Gen. 
35:22).

Aan die einde van hierdie drie hoofstukke lees ons egter van Isak se 
dood en aangrypende begrafnis.

Isak het by sy volksgenote gesterf (Gen. 35:29).
Jesus het alleen gesterf, tussen rowers (Matt. 27:38; Mark. 15:27; Luk. 
23:32), nadat Hy aan die kruis verlaat is (Mark. 15:34).
Jesaja 53:12 vat dit saam: Die Seun van God het gesterf, Hy was “saam 
met die oortreders getel ... terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en 
vir die oortreders gebid het.”
God se antwoord op wrede misdade van sy verbondskinders (die 

seuns van Jakob) in Genesis 34 en weer deur Ruben in Genesis 35 sien 
ons aan die kruis. 

Watter kragtige getuienis is die begrafnis van Isak! Op grond van die 
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ver bondsbeloftes aan Isak, soos aan sy vader, Abraham, en soos aan sy 
seun, Jakob, en sy nageslag na hom ... is daar redding, alleen in Chris-
tus. En daarmee saam die eis van geloof, van gehoorsaamheid, dank-
baarheid.

Sing: Psalm 68-1:1, 12
Dr. VE d’Assonville (Victor) (Postmasburg) (RTS – Reformatorisch-

Theologisches Seminar, Duitsland)

Saterdag 16 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 37
Fokusgedeelte: Genesis 37:10, 11

Elke knie sal voor Hom buig

Josef was ’n besondere kind. Al van sy geboorte af was dit duidelik. Al 
was hy een van die jongste kinders na Jakob, was hy – as die oudste 

seun van Ragel – die stamhouer (1 Kron. 5:1, 2). Al vroeg in sy lewe het 
hy ’n mantel gekry wat hiervan getuig. Die jas met die pragtige kleure. 
Ondanks sy belangrike posisie help Josef sy broers met hulle werk.

Hierdie Josef ontvang drome van God. Josef besef dat God aan die 
woord is. God se woord, sy openbaring kan jy nie vir jouself hou nie. 
Josef is ’n seun met ’n duidelike bestemming, ’n groeiende besef van 
Wie God is, en ’n mooi karakter.

Dit kan egter nie van sy broers gesê word nie. Ruben het saam met 
die byvrou van sy pa, Bilha, geslaap. Simeon en Levi het ’n hele stad 
uit   gemoor. Oor Juda volg daar ’n verhaal van ’n hoer en ’n poging tot 
moord. Ernstige misdade. Moes Josef daaroor swyg? Hy kan nie die on-
reg verdra en deur sy stil  swye daaraan meewerk nie. Om dié redes kan die 
broers van Josef hom nie verdra nie. Die duisternis verdra nie die lig nie. 
Josef het die open baring van God deurgegee en word daarvoor verstoot. 
Hierin wys hy na ons Here Jesus Christus. As die hoofstuk in die lig van 
die lewe van Jesus gelees word, is die ooreenkomste treff end. Jesus wat 
die waarheid verkondig, wat in toenemende mate gehaat word. Deur 
sy broers is Hy verag, verkoop, uitgeklee en uitgespoeg. Jesus die Man 
voor Wie elke knie eendag sal buig. Hy, die Verlosser van God se volk. 
As uitverkore kind van God is Josef en Jesus deur die mense verstoot.
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Hierin praat die Here met ons vandag. Jy moet besef jy is ’n uitverkore 
kind van God op die aarde tussen die mense. ’n Ligdraer in die duisternis. 
Dit roep probleme op. Dit beteken dat jy deur mense verag en gehaat 
sal word, maar – vol van die Woord en Gees van die Here – mag jy met 
woord en daad getuig. 

As jy nie die lig versprei nie, hoe sal ’n ander dit dan kan ontdek?

Sing: Psalm 105-1:10
Ds. GP Meijer (Gerben) (Waterkloofrand)

Sondag 17 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 39:1-23
Fokusgedeelte: Genesis 39:2a

As die HERE met jou is

As die Here met jou is, is jou lewe geseënd. Ondanks Josef se om-
stan dig hede was hy ’n voorspoedige man. Wat beteken dit om ge -

seënd te wees? Dit beteken dat jou woorde en dade gebeur tot eer 
van God, dat dit inskakel by sy plan. Dan is dit wat jy doen, binne die 
om standighede waarin jy is, nie tevergeefs nie. Vir die mense om jou 
heen is jy ook tot ’n seën.

Maar al is die Here met jou, word jy nie van verleiding gevrywaar nie. 
Ons hoor dit in die woorde van mev. Potifar: “Kom lê by my!” Hoe beter 
dit met jou gaan, hoe groter is die lokvalle – van mense uit jou om-
gewing en van die maatskappy waarbinne jy leef.

As die Here met jou is, leer jy om nee te sê. Josef weier. Hy hoor die 
verleidelike woorde, maar hy gee nie daaraan gehoor nie. Hy sê nee, 
omdat jy ja teenoor God groter is. Ons sien hier die moed van ’n kind 
van God. Selfs in ’n vreemde land bly Josef soek na die wil van God. 
Selfs al beteken dit dat hy in die gevangenis opeindig.

Daar in die gevangenis versprei hy die lig. Die Here is met hom, want 
dit is nie van die omstandighede afhanklik nie. Oral kan jy tot ’n seën 
wees – in die paleis, maar ook in die gevangenis. As die Here met jou 
is, dan ontvang jy ’n seën en jy is ’n seën vir ander. Jy leer om nee te sê 
vir die sonde vanuit jou ja teenoor die Here. Jy leef volgens die wil van 
God.
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Dank God! Wees trou in jou diens op die plek waar God jou plaas. 
Ont vang vergewing van Christus en pak die stryd moedig aan. Wees 
dui delik oor wat jy nie wil nie, en toegewyd aan dit wat jy beloof het. 
Mag die Here met jou wees!

Sing: Psalm 105-1:12
Ds. GP Meijer (Gerben) (Waterkloofrand)

Maandag 18 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 45:16-28
Fokusgedeelte: Genesis 45:28

’n Huis vol liefl ikhede

Die huisgesin van Jakob staan op die rand van ineenstorting. Dit is 
reeds jare lank dat Jakob met die pyngedagte moet saamleef dat 

sy seun Josef dood is. Behalwe daardie hartseer, voer die gesin ’n stryd 
om oorlewing as gevolg van swaar hongersnood (Gen. 41:56). Jakob, 
die 12 stamme van Israel, die volk van God in wording, staar die dood 
in die oë.

In Genesis 42 tot 45 word beskryf hoe die Here Jakob en sy seuns 
be  waar. Die huis wat besig is om weg te kwyn, gaan weer ’n huis vol 
liefl  ik hede word, waar broers in vrede saamwoon (Ps. 133). Maar dit 
gaan off ers verg …

Allereers off ers van die tien broers wat Josef aan die heidene verkoop 
het. As hulle as gevolg van die hongersnood in Egipte kom om kos te 
koop, weet hulle nie dat die Here hulle met Josef gaan konfronteer nie. 
Die broers gaan moet leer om hulle afguns en boosheid af te sweer. 
In die huisgesin van Jakob, die kerk van die Here in die Ou Testament, 
is daar geen ruimte vir jaloesie en naywer nie. Die tien broers word 
gedwing om hulleself te off er, veral as dit oor die behoud van Benjamin 
gaan.

Vader Jakob moet eweneens off ers bring ter wille van die voortbestaan 
van sy huis. Hy moet Benjamin laat gaan. Die droefheid oor Josef lê vlak 
in sy hart, maar hy moet leer om die Here te vertrou deur sy jongste 
kind na Egipte te stuur.

Ook Josef moet off ers bring ter wille van die oorlewing van sy familie. 
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Hy was in die posisie om homself op sy broers te wreek ná alles wat 
hulle hom aangedoen het. Hy sal die gedagtes van wraak en vergelding 
moet laat staan en dit van harte bestry.

Deur die genade van die Here is die off ers gebring. Dit was vir die 
behoud van Israel. Vader en seuns mag mekaar sien (vs 28). Die off ers 
van Jakob en sy seuns wys na Christus. Dit rus op sy off er, waarsonder 
geen gelowige ’n off er kan bring nie.

Vandag is dit ons beurt om alles op te off er ter wille van die saamwees 
en -werk in die kerk van die Here. Eiewilligheid, eiebelang, eie voorkeure 
en afkeure – dit alles en nog baie meer moet opgeoff er word sodat ons 
almal saam die goeie vir die huis van God sal soek (Ps. 122). En dat ons 
vrede in Christus mag hê.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

Dinsdag 19 Januarie

Skrifgedeelte: Genesis 50:15-26
Fokusgedeelte: Genesis 50:26

’n Nuwe begin

Genesis is nie verniet die eerste boek in die Bybel nie. Genesis be-
teken wording, geboorte, begin. Die eerste woorde van Genesis 

leer ons hoe God in die begin die hemel en die aarde geskep het. Alles 
wat God geskep het, was baie goed. Dit was ’n perfekte genesis.

Die einde van Genesis is nie naastenby soos die begin nie. Waar 
Genesis met lewe begin, eindig dit met dood. Josef het op 110-jarige 
leeftyd gesterf. Hy is nie begrawe nie, maar gebalsem. Hy is in ’n kis in 
Egipte gesit. Eers meer as 400 jaar later sou hy in Kanaän, die land van 
belofte, begrawe kon word.

Tussen Genesis 1:1 en Genesis 50:26 staan geskiedenis opgeteken wat 
vertel van menslike opstand teen God, die verskriklike val in sonde, God 
se oordeel oor sonde, maar ook God se verbondsgenade. In alles wat 
gebeur, word God se verbondstrou bekendgemaak. Ook in die laaste 
hoofstukke van Genesis. Jakob kom in Egipte waar hy sy laaste lewens-
jare saam met sy nageslag mag deurbring (Gen. 46, 47). Jakob seën sy 
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seun en sterf in vrede (Gen. 48, 49). Ná hulle pa se dood besweer Josef 
sy broers se vrese dat hy hom op hulle sou wreek (Gen. 50). Die genade 
van God is oral sigbaar.

Tog eindig Genesis met dood, nieteenstaande God se genade. Die 
eers te genesis roep vir ’n tweede genesis, ’n tweede begin. Van daardie 
tweede begin lees ons in Matteus 1:1 – “Die geslagsregister van Jesus 
Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham.” Daar staan let ter-
lik: die boek van die genesis van Jesus Christus. Met die koms van Jesus 
Christus is daar ’n nuwe begin.

Matteus eindig heeltemal anders as Genesis. Geen dood nie, maar 
lewe. Lewe met ’n belofte: “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan 
die voleinding van die wêreld. Amen.” Tussen Matteus 1:1 en Matteus 
28:20 lê Christus se vernedering tot in die hel. En sy oorwinning oor die 
dood en die graf. In Hom is daar lewe tot in ewigheid.

Vandag moet ons steeds by sterfbeddens staan en geliefdes begrawe, 
net soos in die slothoofstukke van Genesis. Ons moet afskeid neem en 
alleen aangaan. Maar ons doen dit nie meer in die lig van die eerste 
genesis nie. Ons leef en sterf vanuit ’n vervulde genesis, ’n nuwe begin, 
Jesus Christus. In Hom het ons die lewe tot in ewigheid.

Sing: Psalm 73-1:10
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

Woensdag 20 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 1:1-46
Fokusgedeelte: Deuteronomium 1:2, 3, 8

Is God jou vriend, Vriend of HERE?

Die volgende dagstukkies handel oorsigtelik oor die boek Deuterono-
mium (sien die Inleiding) aan die begin van Januarie. Die boek 

Genesis eindig met Jakob en Josef wat in Egipte sterwe, maar wat in die 
Beloofde Land begrawe wil word. Deuteronomium be gin met waar die 
volk op die punt staan om die Beloofde Land binne te trek. Deutero-
nomium 1:2, 3 vertel dat die reis van Horeb na die Be loofde Land nor-
maalweg 11 dae se trek is, maar dit het Israel 40 jaar ge neem …! Hoe-
kom? Israel het vergeet of die Here hulle vriend, Vriend of HERE is!
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Die sondige mens vra: Wie is God – ’n vriend met ’n kleinletter “v”? Van 
Adam se tyd af wou die mens soos God wees; gelyk aan God. Hulle is 
net aan God gehoorsaam in wat húlle van God goedvind! Byvoorbeeld: 
Vers 14 – toe hulle die Beloofde Land in besit moes gaan neem, wou 
hulle eers verkenners stuur om te gaan kyk hoe die land lyk (vs 22). Toe 
die verkenners terugkeer met die vrugte van die land, is hulle tevrede 
(vs 25), maar toe hulle hoor dat die inwoners groot en sterk is, word 
hulle wederstrewig teen die HERE (vs 26).

God is soms hulle Vriend – met ’n hoofl etter “V”. Maar wanneer hulle 
God nie kan begryp nie, is God hulle vriend met ’n kleinletter “v”. In vers 
30 tot 33 wou hulle God selfs nie ten opsigte van sy verbondsbeloftes 
glo nie. En daarom besluit God dat hierdie wederstrewige geslag vir 40 
jaar sal rondswerf en nie in die Beloofde Land sal ingaan nie. Maar tóé 
wou hulle júís gaan (vs 41) en op hulle eie kragte vertrou. Sonder die 
Here was daar ’n groot nederlaag.

Jesus noem in Johannes 15:13-16 sy dissipels vriende, want hulle is 
sy vertrouelinge wat Hy uitverkies het om die Woord aan hulle toe te 
vertrou.

Wie is die Here vir jóú? ’n Klein- of hoofl etter v(V)riend? Nee, Hy is die 
HERE, die God wat jóú uit genade uitgekies het om deel van sý volk te 
wees! Deur Christus se dood en opstanding het jy sy kind geword. Jy 
mag nie woer-woer met Hom speel nie!

Sing: Psalm 90-1:1, 2
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)

Donderdag 21 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 4:1-8
Fokusgedeelte: Deuteronomium 4:6

Gehoorsaamheid as ’n getuienis tot eer van God

Dit is nie die eerste keer dat die volk Israel hierdie opdrag van die 
Here ontvang nie. Hierdie is ’n hernude oproep wat weereens drin-

gend tot die hele volk gemaak word. Hulle moet die wil van God, presies 
soos Hy dit aan hulle bekendgemaak het, gehoorsaam. Dit is nie vir 
hulle om in eiewilligheid te bepaal wat hulle maar kan los (wegneem) 
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of wat hulle volgens eie goeddunke op ’n eie manier wil doen (byvoeg) 
nie.

Die ware geloof bou nie op menslike kreatiwiteit en inisiatief nie, 
maar berus op Goddelike openbaring. God het lankal reeds Self bepaal 
hoe Hy die lewe bedoel het om te wees en Hy het sy wil hieromtrent 
reeds duidelik aan sy volk geopenbaar. Die Here is ook baie ernstig oor 
hier die saak, want sy duidelike opdrag kom met ’n belofte van seën 
vir gehoorsaamheid, maar ook met ’n baie duidelike waarskuwing van 
straf as hulle ongehoorsaam is. Hulle het dit ook reeds prakties ervaar 
(vs 3).

Dit gaan egter op die ou einde nie maar net oor ’n geestelike lewe wat 
tot voordeel van God se volk is nie. Dit gaan oor ’n duidelike getuienis 
wat – vanuit die midde van God se volk – tot die hele wêreld moet 
spreek en wat uiteindelik daar opgerig is om God te verheerlik. Die Here 
het nie die volk Israel uitgekies om hulle in hierdie wêreld te bederf as 
hulle reg lewe nie, maar om deur hulle regte lewe (in gehoorsaamheid 
aan God) ’n getuienis – tot die eer van sy Naam – in hierdie wêreld te 
ves tig.

Die nuwe lewe, wat ons genadiglik van God in Jesus Christus ont-
vang, is deur die kragtige werking van die Heilige Gees bedoel om ’n 
ge tuienis te wees (oor hoe God die lewe bedoel om te wees) tot by die 
uit hoeke van die wêreld. Dit gaan nie oor hoe ons eie godsdienstige 
krea tiwiteit moet verseker dat ons die Here se seën sal ontvang nie, 
maar hoe gehoorsaam ons is om sy Naam te verheerlik (as ’n getuienis) 
voor die aangesig van die hele mensdom.

Sing: Psalm 97-1:1, 7
Prof. IW Ferreira (Naas) (Teologiese Skool Potchefstroom)

Vrydag 22 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-9; 11:19 (1033/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Deuteronomium 6:6-7

Koninklike kinderklanke

Besonder gelukkig is jy en jou familie as julle “die geklank ken”, roep 
Psalm 89:16 (OAV) jou toe. Dit gaan oor die héérlike geklank van 
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die Here se Woord en sy insettinge wat “soos ’n lied” jou aardse lewe 
vervul (Ps. 119: 54). 

Dié lied kom natuurlik nie sommer-so nie! Van heel kleinsaf mag en 
moet verbondskinders dit leer. En wie anders is dit, in die eerste plek, 
wat hierdie “Koninklike kinderklanke” aan hulle moet leer? Wie anders 
as jy en ek, verbondsouers en verbondsgrootouers?

Deuteronomium trek hierdie kinderklanke saam in die lied van die 
liefde tot die enigste ware God. Jy moet “die Here jou God liefhê met 
hart en siel, met al jou krag” (Deut. 6: 5). Daaraan voeg ons Here Jesus 
Christus nog uit Levitikus 9:18 toe “die tweede (gebod) wat hiermee 
gelykstaan: jy moet jou naaste liefhê soos jouself”.

Wat ’n voorreg om, deur die krag van die Heilige Gees, hierdie geklank 
diep vanuit die klankbord van jou eie hart na jou verbondskinders toe 
te laat uitklink. Skerp hulle dit in! Praat daaroor, diep en indringend! 
“As jy in jou huis is”… maar hoeveel tyd bring ons nog met ons ge sinne 
dáár deur? By etes – dié uitnemendste geleenthede! Maar … eet ons 
nog régtig saam … en daarná dan die kosbaarste saam-tydjie: Huis-
gods diens?

Práát met jou kinders oor die liefde tot God en jou naaste “… as jy op 
pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan”! Wat ís tog die probleem dat 
ons dit vandag so selde doen? Maak ons dalk, mét al ons kerkvernuwing, 
’n geslag heidene groot: “post-Christelike” heidene?

Sing: Psalm 89-1:6
Dr. PP (Paul) Krüger (Emeritus)

Saterdag 23 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 7:1-26
Fokusgedeelte: Deuteronomium 7:6 (1933/53-vertaling)

God se verbond ’n troos en sekerheid vir ons toekoms

’n Kind van God se toekomsvooruitsigte, gegrond op die verbonds-
beloftes van God, is wonderlik. Vrees vir gebeure en omstandighede 

rondom ons kan egter die rus wat ons in die verbondsbeloftes vind en 
waarna ons smag, bedreig en vernietig.

Israel se vrese bedreig hulle vooruitsigte en rus in die beloofde land. 
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God wys sy kinders in Deuteronomium 7 egter op die volgende: Sy lief-
de en vrye uitverkiesing is die grond van sy verbond. Hy het hulle sy 
eiendom gemaak, sy heilige skat, alhoewel hulle die geringste was (vs 
6, 7). Hy is getrou aan sy verbond en lei hulle met ’n uitgestrekte hand 
as die Almagtige (vs 18, 19). Sy raadsplan en werk is ten goede vir sy 
kin  ders, al kan hulle dit dikwels nie omvat en verstaan nie (vs 21-23). 
God roep sy kinders tot gehoorsaamheid aan sy verbond en tot ’n lewe 
van heiligmaking (vs 25-26).

Ons kan onsself dikwels gering ag as ons rondom ons kyk. As toe-
koms  vrees ons geloofsvreugde bedreig, moet ons onthou dat God in 
Christus met ons ’n verbond gesluit het, nie op grond van wie of wat 
ons is of besig nie, maar uit sy vrye wil. Die Almagtige het ons ge koop 
met die kosbare bloed van sy Seun. Wat ’n geweldige troos, ons toe-
komsverwagting word nie bepaal deur wêreldomstandighede of selfs 
deur ons eie geringheid nie. Ons toekoms word bepaal deur God wat 
nie ontrou kan wees aan sy verbond nie. Ons word egter opgeroep tot 
gehoorsaamheid en tot ’n lewe van dankbaarheid.

Sing: Psalm 45-1:1, 3, 4
Ds. HL Stavast (Henk) (Nylstroom)

Sondag 24 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 8:1-20
Fokusgedeelte: Deuteronomium 8:5 (1933/53-vertaling)

Die getroue God onderrig sy kinders

By ’n verbond of ooreenkoms is daar verskillende partye betrokke. 
God het met die volk wat Hy gekies het ’n eensydige genadeverbond 

opgerig waarvan die uitwerking tweesydig is. In ’n verbond is daar altyd 
’n belofte en ’n eis. Die wonderlike troos is dat God nooit sy beloftes 
aan sy volk kan en sal verbreek nie, maar net so ook die eise wat Hy in 
die verbond gestel het.

In Deuteronomium 8 bevestig God die belofte van ’n goeie land (vs 
1, 7-10), maar eis geloof, gehoorsaamheid en bekering! Sy genade is so 
groot dat Hy ook sy volk onderrig en lei in die eise van geloofsgroei en 
bekering. Hierdie onderrig geskied deurdat God sy volk deur beproe-
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winge lei tot verootmoediging. Hy roep hulle op om sy werk met hulle 
in die verlede (vs 2-4) te onthou, in die hede te erken (vs 5, 6) en die 
toe koms dankbaar af te wag (vs 7-10).

God se verbond is ’n ewige verbond wat Hy in Christus met ons ook 
gesluit het. Die verbond het in en deur Christus beloftes en eise vir ons. 
Omdat God nie sy verbond kan verbreek nie, onderrig Hy vandag nog 
sy kinders deur beproewinge heen om in Christus te wandel. Omdat sy 
kinders van nature swak is, het Hy sy Woord en Gees gestuur om ons oë 
te rig op Jesus Christus en ons te versterk in die dag van stryd.

Ons moet voortdurend onthou waarvandaan God ons gelei het, hoe 
Hy nou met ons werk en waarheen Hy met ons op pad is. Onthou: God 
is getrou aan sy verbond. Wat ’n onuitspreeklike troos!

Sing: Psalm 89-1:2
Ds. HL Stavast (Henk) (Nylstroom)

Maandag 25 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 15:1-18; HK Sondag 42:111
Fokusgedeelte: Deuteronomium 15:11

“Want die armes het julle altyd by julle …” (Joh. 12:8)

Die HERE laat ons vandag fokus op die armes en behoeftiges. Dit 
is geweldig insiggewend dat die HERE toelaat dat daar armoede 

is (vs 11), maar dat Hy die arme en behoeftige op ’n baie besondere 
manier wil versorg. Hy wil hulle deur JOU versorg!

Uiteraard gaan dit hier eerstens oor ons medegelowiges (Gal. 6:10). 
Ons medegelowiges, hulle wat saam met ons ryk is in Christus, mag nie 
arm wees nie (vs 4, 7, 8)!

Het jy al gewonder waarom ons HERE jou so besonderlik seën met 
aard  se middele? Waarom het jy soveel meer as baie ander mense? Is dit 
omdat jy miskien ’n beter golowige is? Of dalk omdat die HERE meer 
van jou hou as van ander mense? Glad nie! Dit is omdat Hy jou as die 
in stru ment wil gebruik om te sorg dat jou medegelowige nie arm moet 
wees nie. Jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom of haar (vs 11)!

Dieselfde beginsel geld vir die gee van dankoff ers, en die voorsiening 
aan arm medegelowiges, naamlik: “Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik 
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saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai” 
(2 Kor. 9: 6). Daarom moet ons ons daaglikse werk getrou doen, sodat 
ons ook aan die behoeftiges kan gee.

Wanneer ons dus met oorvloed deur die HERE geseën word, en ons 
ver kwis dit, of eien ons dit in selfsug vir onsself toe, steel ons in werk-
likheid van God self! Alle armes, maar veral die huisgenote van die 
ge loof, word aan ons toevertrou. Hieroor sal ons eenmaal rekenskap 
moet gee …

Sing: Psalm 34-1:1, 5
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)

Dinsdag 26 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 16:1-17
Fokusgedeelte: Deuteronomium 16:17

Op sý seën antwoord jy met jou gawe!

“Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy siel?” vra Jesus in Matteus 16:26. 
Maar ons het niks om aan te bied nie …
Israel was magteloos vasgevang in die slawebande van Egipteland. 

Self kon hulle hulself nie bevry nie. God het egter hulle ellende gesien 
en gehoor, en het Self vir hulle verlossing daargestel! Baie van die 
sere  moniële feeste in die Ou Testament/Verbond, soos die Paasfees, 
die Fees van die weke en die Huttefees, het ten doel gehad dat Israel 
nie die verlossingsdaad van hulle troue Verbondsgod vergeet nie. Die 
sere  moniële gebruike, soos die ongesuurde brood, die paaslam wat in 
geheel opgeëet moes word, ensovoorts, moes hulle herinner daaraan 
dat hulle só vasgevang was in die huis van slawerny dat hulle verlossing 
’n absolute wonderwerk was.

Hierdie wonderbare verlossingsdaad van God word ook in Psalm 
124:7 beskryf as ’n voël wat in ’n wip/vangnet gevang is, en dan breek 
die vang net onverklaarbaar en onverwags. “… die vangnet is gebreek, en 
ons, ons het vrygeraak.” Mag ons die feit dat ons, magteloos vasgevang 
in ons sonde-ellende, en toe – wat ’n wonderbare genade! – verlos is in 
en deur ons HERE, Jesus Christus, hierdie verlossing nooit vergeet nie!

Ja, die Ou-Testamentiese seremonies en seremoniële wette is met 
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Chris  tus se kruisdood tot ’n einde gebring, maar ons dankbaarheid kan 
nooit ophou nie! Steeds het die HERE ’n blymoedige gewer lief (2 Kor. 
9:7)! Ons gee ons dankoff ers, ons gawes, juis om ons dank aan God te 
betoon vir die verlossing uit die mag van die sonde en die ewige dood. 
Al die seëninge wat ons uit sy hand ontvang, herinner ons daaraan dat 
ons die grootste van alle seën reeds en onverdiend ontvang het.

Gee dan uit die rykdom van die HERE se genade aan jou, ook jou 
dank   off er. Gee ooreenkomstig sy seëninge!

Sing: Psalm 118-1:13
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)

Woensdag 27 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 18:9-14
Fokusgedeelte: Deuteronomium 18:13

Ek glo alleenlik in God my Skepper – Hy wat sy verbond in stand 
sal hou

Reeds in Genesis 15:16 word van die ongeregtigheid of boosheid van 
die mense wat in Kanaän woon, gepraat – en dat dit ’n perk gaan 

be reik wanneer God hulle gaan straf. God wat lewe gee, is geregtig om 
lewe te neem. 

Meer as 400 jaar later word vir ons in Deuteronomium 18 vertel wat 
hulle ongeregtigheid ingehou het en dat die straf van God deur die 
volk van God self uitgevoer moet word. Heidense godsdiens te is self-
gerig. Die verskriklike ongeregtigheid of boosheid wat daar plaas vind, 
gaan daaroor dat mense deur hierdie rituele die gode vriendelik teen-
oor hulle wil stem, asook teen hulle vyande laat optree – soos ons ook 
sien in voorvaderaanbidding. Die boosheid van menslike selfsug en van 
Satan self wat daaragter sit (1 Kor. 10:19-20), kan gesien word in die 
afskuwelike praktyke wat die Kanaäniete ter wille van hulle eie voor-
spoed gedoen het. Dit wat eerste genoem word (Deut. 18:10), is dat 
die mense hulle eie kinders geoff er het. Vandag gebeur dit steeds dat 
mil  joene mense hulle hulpelose kindertjies laat sterf ter wille van hulle 
eie voorspoed – nou net meer gesofi stikeerd in aborsieklinieke.

“Hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na towenaars en besweerders. 
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Maar die Here jou God verbied jou om dit te doen” (Deut. 18:14). Die 
Here waarsku sy volk (en ons) om nie na hierdie menings vormers met 
hulle okkultiese praktyke te luister nie. Luister met ’n op regte hart en 
ver stand na die Here jou God (Deut. 18:13). Sien dinge soos God dit aan 
ons openbaar en nie soos wat mense dinge verkondig en ’n houvas op 
mense kry nie. In plaas van selfsug kan ons seker wees ons behoort aan 
Hom wat ons geskep en herskep het, en kan ons opreg voor ons Here 
godvrugtig lewe.

Sing: Psalm 36-1:1-3
Prof. HG Stoker (Henk) (Teologiese Skool Potchefstroom)

Donderdag 28 Januarie

Skrifgedeelte: Deut. 26:16-19; Matt. 5:48; Luk. 6:35-36
Fokusgedeelte: Deuteronomium 26:16-19 (1933/53-vertaling)

Gehoorsaam die volmaakte Here met jou hele hart en jou hele 
siel!

Deuteronomium 26:16-20 sluit die uitleg van Moses oor die wet af 
(5:1 – 26:15). Die Here vra totale toewyding aan Hom en sy op-

dragte, en Hy verklaar sy eie toewyding aan sy volk. Hierdie gedeelte 
(26:16-20) is ’n formele bekragtiging van die verbond tussen die Here en 
Israel, alhoewel die woord “verbond” nie in hierdie vier verse voorkom 
nie. Die volk Israel moes die Here sorgvuldig en volmaak gehoorsaam 
wees, dit wil sê met haar hele hart en hele siel. Die volk Israel het met 
die bekragtiging van die verbond in Deuteronomium 26:16-20 belowe 
dat hulle die Here met hulle hele menswees sal dien. Deur Israel se 
ge skiedenis blyk dit dat die volk meestal ongehoorsaam was teenoor 
oor eenkomste van die verbond, waar die Here altyd getrou was aan sy 
beloftes.

In die lig van Matteus 5:48 en Lukas 6:35-36 kan ’n mens maklik vra: 
“Vra die Here nie te veel van ons nie?” Geen mens kan tog die Here so 
volmaak met sy hele hart en siel dien nie. Die volk Israel kon tog nie in 
elk geval hulle belofte nakom nie, want geen mens kan dit doen nie. 
Hierdie stelling maak ’n goeie punt, want geen mens kan die Here vol-
maak dien nie, weens die sonde in jou.
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God het egter, deur sy deel van die verbond na te kom, bewys dat 
vol  maakte gehoorsaamheid moontlik is. Dit nie deur ’n sondige mens 
in sonde gebore nie, maar ’n sondelose Middelaar uit die maagd Maria. 
Ons Here Jesus Christus is die Een wat volkome al die eise van die ver-
bond kom gehoorsaam het. Met sy volmaakte lewe kon Hy dien as die 
off er om te betaal vir al ons oortredings. Ons oortredings is nie net die 
sonde wat ons doen nie, maar ook die goeie werke wat ons huiwer om 
te doen, naamlik om met jou hele menswees God te dien en jou naaste 
lief te hê.

Ons Here Jesus se opstanding is ’n bewys dat Hy volkome die wil van 
God en eise van die verbond nagekom het, en dit bekragtig dat God 
ook sy deel van die verbond sal nakom. God belowe ons dat Hy altyd 
vir ons ’n God sal wees. Hy bekragtig hierdie verbond in ons deur die 
Heilige Gees te stuur om in ons te woon. “In Christus het die Heilige Gees 
wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige 
Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het 
…” (Ef. 1:13-14). Nou het ons die Gees van ons getroue Verlosser wat in 
ons woon. 

Daarom begeer ons met ons hele hart en hele siel, ja met alles in 
ons, om God gehoorsaam te wees. Onder leiding van die Heilige Gees 
behoort ons met alles in ons te lewe as heilige volk van God. “Want God 
het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde 
en selfbeheersing” (2 Tim. 1:7).

Sing: Psalm 25-1:1, 7
Ds. MW Kruger (Thinus) (Newcastle)

Vrydag 29 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 29:1 – 30:20
Fokusgedeelte: Deut. 29:1, 9, 29; 30:6, 14 (1933/53-vertaling)

Die HERE handhaaf sy genadeverbond in Jesus Christus

Die HERE vernuwe sy genadeverbond met sy volk soos dit opnuut 
gesluit is by Sinaï. Hy herinner hulle aan sy groot weldade wat Hy 

aan hulle bewys het, saam met ’n oproep om nou in dankbaarheid as 
sy verloste volk sy verbond te onderhou. Hy sal getrou bly aan sy be-
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lof tes van redding en sorg, maar as hulle afdwaal van sy verbond en 
ge booie, sal Hy ook sy strawwe stuur. Sy volk moet nooit vergeet van 
hulle genadige verlossing uit Egipte en dat Hy in die woestynlewe vir 
hulle sorg nie. Daarom ook die oproep aan die einde van hoofstuk 29: 
“Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde 
dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde 
van hierdie wet” (vs 29).

En nou is die hartseer dat die volk in Moses se tyd, maar ook die 
ganse Ou Testamentiese tydperk, nooit volkome die verbond van die 
Here onderhou het nie, maar telkemale verbreek het, later ook in die 
be  loofde land. En die verdere hartseer is dat ons vandag nog baie keer 
nie van harte in dankbaarheid die gebooie en wil van die Here onderhou 
nie. Hoe kan ons dan as sy volk voor die Here verskyn en aanhou lewe, 
want Hy is mos ’n regverdige heilige God, Skepper van hemel en aarde, 
wee ons!

Die groot troos is dat die HERE ook ’n genadige, barmhartige, red-
den de God is; ons hoor dit daar in Deuteronomium 30:6: “En die HERE 
jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou 
God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” Ja, 
die Here sal self ingryp en ons van harte besny deur sy Gees, daardie 
be sny denis wat deur die geloof in Jesus Christus plaasvind (Deut. 30:14; 
Rom. 10:8-10; Kol. 2:11-15), omdat Jesus die verbond volkome kom 
vervul en onderhou in ons plek (Heb. 8-10). 

Sy Gees was ons sondes af en reinig ons, omdat Christus die vloeke 
van die verbond in ons plek volkome gedra het, sodat ons nou opnuut 
in ’n dankbaarheidslewe kan volhard, volgens die geopenbaarde dinge, 
die wet van God.

Sing: Psalm 119-1:53
Ds. S Le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Saterdag 30 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 31:1-8
Fokusgedeelte: Deuteronomium 31:7, 8

Wanneer die HERE jou roep, loop Hý die pad voor jou uit!

Wéét jy dat jy deur God geroep is om spesifi ek in vandag se wêreld 
as ’n uitverkorene in sý koninkryk werksaam te wees? In 2 Petrus 

1:10, 11 sê die Here: Maak julle roeping en verkiesing vas, want as julle 
dit doen, sal julle nooit struikel nie.

Op 120-jarige ouderdom gee Moses die leisels oor aan Josua. Moses 
het Israel van die slawehuis deur die woestyn tot op die drumpel van 
die Beloofde Land gelei. Die HERE roep nou vir Josua om die volk die 
Beloofde Land in te lei. Dit is ’n ontsettende groot roeping! Daar is 
sewe sterk nasies wat verdryf moet word. Aan elke Israeliet moet ’n 
erf  deel binne sy stamgebied gegee word. Hoekom Josua (Efraimstam) 
en nie Kaleb, die ouer en dalk meer wyse/ervare man uit die Judastam 
(leierstam), nie? Hierdie twee is die enigste verkenners van 40 jaar 
gelede wat gesê het: Met die HERE se krag kán ons (Num. 14:6-9)! Die 
ander tien sê dat die HERE hulle hierheen ge bring het om gedood te 
word! Die HERE kies en roep in sý wysheid vir Josua. Josua beteken 
dieselfde as Jesus – die Here red. Josua lei die volk vanuit die woestyn 
na die Beloofde Land. Jesus lei die uitverkorenes uit die sondewêreld 
na die Beloofde Hemelse Woning! Josua is ’n vooruitwysing na die 
volkome redding van Jesus. Moses leer vir Josua hóé hy sy roeping en 
uitverkiesing vas moet maak:

Onthou, dis die HERE wat jóú roep om sý beloftes uit te voer;
Onthou, dis Hý wat voor jou uittrek (volg Hom in gehoorsaamheid); 
en
Onthou, Hy sál met jou wees en jou nie begewe of verlaat nie.
As jy hierdie drie dinge doen, sal jy sterk en vol moed wees en nie bevrees 

of verskrik word nie! En jý? Maak jóú roeping en verkiesing vas – óók 
met hierdie drie dinge! Die HERE het jóú geroep en verkies om sý kind te 
wees; om ’n pa, ma, man, vrou of kind te wees. In vandag se wêreld met 
al sy bedreiginge en woelinge, kán jy – Hý loop mos die pad voor jou uit!

Sing: Psalm 31-1:1, 6, 17
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)
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Sondag 31 Januarie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 32:1-47
Fokusgedeelte: Deuteronomium 32:6, 11

Gedra op arendsvlerke!

Ons het so pas die laaste “preek” van Moses, die man van God, 
gelees. Kort hierna het hy die berg Nebo opgeklim, en die HERE 

het hom die beloofde land in die verte laat sien, en hom laat sterf. Die 
HERE het hom ook self begrawe.

Wat sou jy, indien jy vir oulaas kon preek, in jou laaste preek wou sê? 
Moses laat die klem val op die verhouding tussen God en ons. Hy het 
jou geskape, jou toeberei (geseën met al die gawes en middele wat jy 
vir jou aardse lewe nodig het). “Die HERE is my herder, ek ly nie gebrek 
nie” (Ps. 23:1, Die Direkte Vertaling)

Maar, één ding het die HERE ons nie gegee nie – om oor onsself te 
regeer, om absoluut selfstandig te wees. Ons bly skape, skepsels. Ons 
bly absoluut afhanklik van Hom.

Die beeld van die arend en haar kuikens maak hierdie feit, met al 
die genade van die HERE daaraan verbonde, vir ons duidelik. Wanneer 
die arend haar kuikens uitgebroei en grootgemaak het in haar nes 
hoog teen ’n loodregte krans, moet hulle leer vlieg. Dan skop sy die 
kuiken wat gereed is, letterlik uit die nes uit. Die kuiken sprei sy vlerke 
instinktief, en begin dan fl adderend en ongeoefen die loodregte krans 
aftuimel … Dan, net voor hy homself te pletter val, swiep die arendwyfi e 
onder die kui ken in, sodat hy aan haar rug kan vasgryp. So dra sy hom 
dan weer veilig tot bo in die nes.

Moses beklemtoon dit vir ons baie mooi met hierdie beeldspraak dat 
ons dikwels al te selfstandig, los van die HERE, wil leef. Dan struikel en 
val ons. In sy genade in Christus Jesus keer Hy egter altyd dat ons ons 
te pletter val. Hy neem ons altyd weer onder sy vleuels van beskerming 
(Ps. 91:4). Totdat oplaas ons opgeneem word in sy heerlikheid!

Sing: Psalm 91-1:1, 2
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Februarie – Psalms 

SING TOT DIE HERE MET SY LIEDERE!

Die boek Psalms kan met reg beskryf word as God se liedboek in sy 
Woord. Hierin verskyn liedere wat deur sy volk in die Ou Testament 

gelees en gesing is, en aan hulle bekend was. In liedvorm word die volk 
se lewe, en hulle ver houding met God, baie duidelik uitgebeeld.

As ons na die struktuur van die Psalmbundel kyk, kan ons sien dat dit 
uit vyf hoofdele bestaan, elk met sy eie interne temas. Aangeleenthede 
soos per soonlike vyandskap, die koningskap van Israel, die toestand 
van die land, gees telike verval en opbloei, oorlogvoering, lofprysing en 
danksegging word aangeraak. Al hierdie temas, en vele meer, word skerp 
in die kollig van die digter en die volk se lewe voor God gestel.

Daar is ook ’n uiteenlopende hoeveelheid skrywers wat ’n aandeel gehad 
het in die skryf van die Psalms en wat genoem word: Dawid, Moses, 
Asaf en die Koragiete is hier die vernaamstes. Hierdie skywers het ook 
’n magdom ver skillende soorte psalms voortgebring. Van hierdie soorte 
Psalms is die vol gende:

Wysheidspsalms. Hierin word wysgerige uitsprake oor die Skepping, 
die mens dom en God gemaak.
Koningspsalms (veral Psalms oor die Messias). Die koningskap oor 
God se volk word besing, en daar word profeties vooruit gekyk na die 
Koningskap van Jesus Christus.
Boetepsalms. Hierin word die skuld van enkelinge en die volk bely, en 
vergifnis word gevra.
Lofpsalms. God word geloof vir sy grootheid en goedheid, en sy 
genadige op trede teenoor sy volk.
Klaagpsalms. Enkelinge en die volk se nood word by God bekla.
Pelgrimsliedere. Liedere wat gesing is wanneer die volk onderweg na 
die tempel in Jerusalem was.
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Maandag 1 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 9 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 9:10-11

Besing die Here wat sy kinders nooit verlaat nie!

Met hierdie uitbundige lofl ied loof Dawid die Here vir verlossing 
uit besonder benarde omstandighede. Van oraloor het Dawid se 

vyande op hom toegeslaan, het hulle die bestaan van die volk bedreig. 
Met bedrog en leuens het hierdie vyande probeer om ’n strik voor hom 
te span om hom tot ’n val te bring.

Maar dan vlug Dawid na die Here, die rotsvesting van die gelowige. Dié 
woord kan ook verstaan word as “toring” of “toevlug”, of hoë plek. Hy 
span ’n pragtige beeld in om ’n kragtige punt te onderstreep: wanneer 
iemand vlug om uit die kloue van ’n vyand te kom, bereik hy veiligheid 
wanneer hy op ’n hoë plek, ’n versterkte fort of skans versteek word. 
Dit is ondeurdringbaar, sodat die vyand nie naby kan kom nie. Só is die 
gelo wige by God, veilig en onaantasbaar.

En daarom kan Dawid nie anders as om met sy hele hart, sy hele wese, 
die Here vir hierdie verlossing te loof nie. Die vyand se ondergang word 
omvattend beskryf: hulle wyk agteruit, hulle struikel en kom om voor 
die aangesig van die Here. Hulle kan nie standhou voor die almag van 
die Here nie.

Dit is hierdie sekerheid van God se beslissende verlossing in die ver-
lede wat Dawid tot die gevolgtrekking laat kom dat die gelowige wat 
op God vertrou, en Hom soek, nie teleurgestel sal word nie: God sal 
hulle nie verlaat nie. Ja, al kom daar verdere bedreigings van vyande, 
die Reg ter van alle dinge oordeel gunstig oor sy kinders.

Die Psalm vind sy wonderlike vervulling op ’n hoogte buite Jerusalem, 
waar Christus die fi nale vyand van God en sy kinders klinkklaar verslaan. 
Hy is die ware toevlug en rotsvesting waarna ons in tye van nood kan 
vlug. Ja, in Christus is ons nooit van God verlate nie!

Sing: Psalm 9-1:6, 8
Ds. JL Lee (Jan-Louis) (Brits
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Dinsdag 2 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 10 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 10:17

Besing die God wat die hulpkrete van sy kinders hoor!

Psalm 10 kon netsowel gister geskryf gewees het. Die goddelose re-
bel  leer teen God en onderdruk sy gelowige kinders. Listige planne 

en onsedelikheid, woekerwins, en hoogmoed, vloekery, bedrog en 
moord is alles hier ter sprake.

In sy ongebonde bestaan is ongebreidelde sonde aan die orde van 
die dag omdat die goddelose oortuig is dat hy die koning van sy eie 
lewe is. Hy loop rond en tart en moor, stel strikke vir die gelowiges en 
vervolg hulle – alles omdat hy homself wysgemaak het dat God nie 
bestaan nie.

En in hierdie hopelose omstandighede vlug die psalmdigter na die 
Here toe. Dit is ’n intense uitroep van weemoed: Here, waar is U as ek 
in die nood is? Hoekom voel dit asof U so ver weg is? Dit is ’n gevoel 
wat elkeen van ons al in moeilike tye gehad het: so asof ons alleen is, 
en daar geen uitkoms is nie.

Tog is die Here net skynbaar weg – want Hy sien die moeite en verdriet 
van sy kinders. Hy verbreek die mag van die goddelose sodat daar niks 
van hom oorbly nie. Wanneer dinge rondom ons hopeloos lyk, is dit 
belangrik om daarby verby te kyk en ons toevlug te neem tot die Een 
wat absolute mag oor alles het.

Want die Here hoor die hulpkreet van sy kinders. Hy luister na hulle 
hulpgeroep, en sien hulle getrouheid raak, en doen reg aan hulle. Dit 
alleen is waar omdat Jesus Christus die onreg van die kruis verduur het, 
die skrik en angs van die dood op Hom geneem het en werklik ver-
vreem en ver van God was – ja, van God verlate was! 

In Christus is ons regverdig, is ons kinders van God wat deur sy Gees 
altyd naby (in) ons is.

Sing: Psalm 18-1:13
Ds. JL Lee (Jan-Louis) (Brits)
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Woensdag 3 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 19 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 19:15

Besing die Here wat Homself ryklik aan sy kinders openbaar!

Soms slaan die skoonheid van God se skepping jou asem weg. Die 
natuur oorweldig ons sintuie met verwondering, want ons besef dat 

God aan alles ’n ordelike en perfekte plek gegee het. Psalm 19 beaam 
hier die gedagte, want net die feit dat die hemel bestaan, die dae wissel 
en die son in die hemel skyn, maak die eer en glorie van God bekend. 
Hy het sy majesteit in die hemele gelê. Dit is ’n onhoorbare simfonie wat 
luidkeels en opgewek een onteenseglike feit uitjubel: God bestaan!

Maar omdat Dawid ’n kind van die Almagtige is, val hy nie in aan-
bidding voor die skepping neer nie. Die besef van God se bestaan van-
uit die natuur dring hom na ’n soeke om God des te beter te leer ken. 
En dit kan nie volledig vanuit die natuur gebeur nie. 

Daarom besing Dawid die wonderlike Woord van die Here. Dit is le-
wens veranderend – dit verkwik die siel, dit gee ware wysheid. Dit ver lig 
die oë, dit bring jou in die regte verhouding met God. Daar is niks meer 
begeerliker as ’n diepe kennis van die Woord nie, want daardeur kom 
die mens onder die indruk van jou doemwaardigheid, maar ook hoe jy 
daar van vrygespreek word.

Want as ons, nes Dawid, ons lewens in die lig van die Woord oordeel, 
dan merk ons ook groot dwalinge. Sondes waarvan ons bewus is, maar 
ook sondes wat ons heel onwetend doen. Dan roep ons ook uit: Here, 
laat ons woorde, ons gedagtes, ons harte vir U aanneemlik wees! 

Dit kan ons egter alleen bid en sing as ons Psalm 19 in die lig van 
die mensgeworde Woord, Jesus Christus, beskou. Dit is Hom van wie 
hierdie Woord ons leer, dit is sy evangelie op elke bladsy daarvan. En 
dit is Hy wat die smaad van Golgota gedra het sodat ek ’n nuwe lewe 
van geregtigheid mag beërwe. 

Wat ’n wonder dat God Hom so ryklik aan ons openbaar!

Sing: Psalm 8-1:1-4
Ds. JL Lee (Jan-Louis) (Brits)



 41

Donderdag 4 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 24 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 24:3

Wie kan God se heiligdom ingaan?

Kan dit wees? Die reg van toegang tot die HERE God in sy heiligdom 
word voorbehou? Dawid stel twee indringende vrae:

Wie mag klim op die berg van die HERE? En
Wie mag staan in sy heilige plek?
Hierdie vrae beklemtoon dat nie enige persoon welkom is om in die 

heiligdom in te gaan nie. Dié stelling mag u skok en ontnugter.
Die inhoud herinner ons aan ’n erediens wat begin met die verklaring: 

“Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan.” Hy is die 
Skepper wat die aarde versier met die prag van die natuur. Alles behoort 
aan Hom! Elkeen moet dit erken. Wat is die plek van die mens? Jy staan 
in God se skepping. Jy is mens wat deur Hom ingetrek is tot dienswerk. 
Die vrae bring ons uit by ’n ontmoeting soos wanneer jy as ’n besoeker 
by ’n deur aanklop. Hierdie deur is die berg van die HERE, sy heilige 
plek, die Sionsberg. Daar is die HERE God.

Dawid se antwoord op die vrae is: “Hy wat rein van hande en suiwer 
van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietighede en nie vals sweer nie” 
(24:4). Hierdie vier aksente maak dit duidelik dat elke mens hom eers in 
sy binneste moet ondersoek alvorens hy die HERE besoek. Dit moet ’n 
mens wees wat God eer en wat opreg is.

Vers 6: “Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat U aangesig 
soek …” Besef, die HERE stel nie volmaaktheid as ’n vereiste nie, wel ’n 
opregte soeke na Hom. Selfs in dié opsig kan ons nie daarby uitkom nie. 
Maar hoor die woorde: daar kom ’n bevel. Die poorte moet oopgaan vir 
die Erekoning. Hy is die Erekoning wat die magte van die hel en dood 
oorwin het. 

Hierdie Erekoning ag ons as volmaaktes. Aan sy hand swaai die ewige 
deure vir ons oop om in sy heerlikheid in te gaan.

Sing: Psalm 34-1:8
Ds. MJ Smidt (Tinus) (Emeritus)
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Vrydag 5 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 28 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 28:1, 6

’n Gebed in nood, en die HERE antwoord

Wat maak jy as angs en nood oorneem, as alles teen jou is en dit 
voel jy is van God verlate? In so ’n uiterste nood het Dawid met 

die volk na die Sionsberg, die heiligdom, gegaan. Daar het hulle voor 
die HERE hulle hart vol angs en nood uitgestort (28:1-4). Hulle roep die 
HERE aan en smeek Hom om verlossing.

Daar is afwagting. Die HERE moet sy stilswye verbreek, want sonder 
sy antwoord word hulle soos diegene wat in die kuil neerdaal. Sy angs, 
saam met God se swye, laat hom voel of hy soos ’n dooie is in ’n kuil, 
die hel, sonder God.

Dit is die pad vir die gelowige in angs en nood. Gaan en bid tot die 
HERE. Nie wegvlug van God in verwyte nie, maar toevlug in ver troue!

Dawid en die volk het dit beleef. Sy lofl ied klink op: “Geloofd sy die 
HERE, want Hy het die stem van my smekinge gehoor.” God die HERE 
kom die eer toe. So word sy lofl ied ’n opregte belydenis dat die HERE 
ons sterkte en ons skild is, die Een wat ons beskerm en bewaar.

Jakobus sê as jy iets kortkom, moet jy bid, maar jy moet in die geloof 
bid sonder om te twyfel. Dit sien ons by Dawid. Hy bid en vertrou met 
sy hart, sy hele wese op die HERE. So weet hy die HERE is ’n vesting van 
ver lossing vir sy gesalfde. Dawid is sy gesalfde, maar so ook voorloper 
van die Ewige Koning, Jesus Christus. Hy staan in die hemel voor God 
die Vader in sy heiligdom en pleit vir ons. Hy pleit op grond van sy 
soenverdienste vir ons. 

Ons angs en nood gaan deur Hom oor in die kalmte van sekerheid 
dat die HERE ons noodkreet altyd hoor.

Sing: Psalm 138-1:1, 4
Ds. MJ Smidt (Tinus) (Emeritus)
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Saterdag 6 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 33
Fokusgedeelte: Psalm 33:12

Blydskap is om die Here as jou God te hê

Welgeluksalig vertel ons van blydskap en seën in die oortreff ende 
trap. Niks op aarde kom daarby nie. Hierdie blydskap en seën word 

verbind aan ’n nasie wie se God die HERE is. Hierdie skeppingspsalm 
vertel dat God die Skepper is wat deur sy Woord alles gemaak het. Hy 
het dit gemaak en onderhou dit steeds. By Hom is alles vas en seker. Hy 
troon in die hemel en kyk vandaar na al die bewoners van die aarde. Hy 
aanskou ons hart en wandel. 

God is die HERE wat in ’n ver bonds verhouding tot ons staan. Hy wil 
ons God wees en is ons God. Hy is nie net Skepper en Onderhouer nie, 
Hy openbaar dat ons deel is van die volk wat Hy uitgekies het as sy erf-
deel. Ons is syne! Ons troos en blyd skap is om te weet dat die ge dugte 
God en HERE ons Vader is. Hy het tot die uiterste gegaan om ons sy 
kinders te maak. Hy het sy eie Seun in die sondige wêreld gestuur om 
ons as regverdige kinders voor Hom te stel. Hy deur Wie alles ontstaan 
het, bewaar ons in die greep van sy al magshand saam met ons Vader, 
sodat niemand ons uit sy hand kan ruk nie. 

Hy het ’n nuwe lewe deur sy Heilige Gees in ons gewek. Dit is ’n lewe 
van blydskap in die Here! Ons blydskap kry deur sy goedheid ’n nuwe 
koers. Ons lewe in dankbaarheid in die wete dat die oog van die HERE 
gerig is op dié wat Hom vrees en op sy goedheid wag. Wat ’n vreug de! 
Onder God se wakende oog juig ons nie alleen van blydskap nie, maar 
het ons die vermoë om die HERE met ons lewe te verbly. Ons kan God 
verbly deur die vaste geloofsvertroue dat Hy ons siel gered het van die 
dood. Ons kan Hom dank en loof met ’n nuwe lied, want selfs in tye van 
uiterste nood hou Hy ons in die lewe. 

Ons blydskap is in die HERE ons God wat ons ewige verlossing ge-
skenk het; en hoe heerlik is dit nie dat Hy die blydskap in ons uit sy 
woon   plek in ons werke kan sien!

Sing: Psalm 107-1:1, 10
Ds. MJ Smidt (Tinus) (Emeritus)
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Sondag 7 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 36
Fokusgedeelte: Psalm 36

By God is jy veilig teen die goddeloses

In ’n wêreld wat oorweldig word deur die goddelose mense en hulle 
praktyke, lyk dit soms of daar nie meer ’n staanplek vir die gelowiges 

oor gebly het nie. So ’n toedrag van sake kan ’n mens terneergedruk 
maak, maar dit hoef nie.

Dawid het in sy lewe ook met die wrede valsheid van die goddeloses 
te doen gekry. In hulle optrede teenoor hom het hy gesien dat hulle 
geen vrees vir God het nie. Wat goed is, verwerp hulle en alles wat sleg 
is, hang hulle aan. Hulle eie bose hart en gedagtes is die riglyn vir hulle 
lewe. Soos wat hulle God en sy wet uit hulle gedagtes verdring, wil hulle 
die gelowiges ook ten alle koste verdring.

Dan rig die Gees Dawid se oog en hart op die liefde, trou en gereg-
tigheid van die Here wat die heelal omvat. Toe hy dit raaksien, het hy 
besef daar is nog ’n staanplek vir die gelowige. By die Here en in sy huis 
en teenwoordigheid is daar ’n staanplek vir die gelowige. God se trou 
en liefde is altyd groter en omvattender as die grootste boosheid van 
die goddeloses. Met sy trou versorg en beskerm die Here dié wat Hom 
vrees.

Voel jy ook of die goddeloses jou ’n staanplek ontsê? Weet verseker 
dat jy in die teenwoordigheid van God ’n veilige staanplek het. Jesus 
Christus het hierdie staanplek vir jou verseker toe Hy ook deur die 
goddeloses verdring is. Hy was selfs van sy staanplek voor God ontneem 
as gevolg van my en jou sondes. Daardeur het Hy egter vir ons ’n ewige 
staanplek in God se teenwoordigheid verseker. 

En op hierdie staanplek ontvang jy die lewe wat nie deur die goddeloses 
van jou weggeneem kan word nie.

Sing: Psalm 36-1:2, 3
Ds. CCA (Coen) Vrey (Bellville)
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Maandag 8 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 41
Fokusgedeelte: Psalm 41:12

God se liefde laat ’n mens lewe!

Die taal van die menskind, Dawid, ja, die taal van elke mens – dit is 
die taal van Psalm 41. By die lees van die Psalm besef ek dat my 

lied in woorde voor die lewende Here nie altyd ’n danklied of lofl ied 
hoef te wees nie. Die waarheid van Psalm 41 mag maar die waarheid en 
woorde van my lewe wees.

Dawid kla in Psalm 41. Hy sukkel met siekte. Hy sukkel egter met meer 
as siekte. Hy sukkel om die sinnelose manier van wraaksugtige teë-
standers te verstaan. Hulle is mense wat hom wegwens, dood wens … 
mense verder weg, maar ook sy boesemvriend. Dawid sukkel met rug-
ste kers, mense wat sy staanplekkie wil hê en mense wat nie gemaklik 
daarmee is dat Dawid koning is nie.

Dawid kla, maar hy kla by die Here. Hy is die enigste Een wat werklik 
ver staan. Hy is die Een wat die binnekant van menswees begryp. Dawid 
se diep sieleseer word nie ’n gekerm nie, maar ’n kinderlike, dog ernstige 
versoek: “Wees U my genadig, Here ...” Onmiddellik dra die klaaglied die 
wonderklanke van sekerheid en rustigheid as Dawid sê: “Dit weet ek: U 
het my lief, my vyand sal nie oor my triomfeer nie.”

So lui Dawid se psalm. Die woorde van sy hart word die waarheid 
van jou lewe, want in Christus weet jy dat die Here jou liefhet. So lief 
het Hy jou dat Hy Christus Jesus stuur om mensekinders te verlos uit ’n 
ontaarde geslag van mense wat niemand iets gun nie. Hy en Hy alleen 
is jou genadig. Hy gun jou die lewe!

Sing: Psalm 41-2:6
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Dinsdag 9 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 47:1-10
Fokusgedeelte: Psalm 47:10 (1933/53-vertaling)

Hoog verhewe is Hy!

Die kinders van Korag besing in hierdie Psalm God se grootheid en 
hoogheid. Hoe groot is God is werklik? Hoe verhewe is God?

God se grootheid word in al die dele van dié Psalm beklemtoon. In 
vers 2-5 moet ons hande en ons stemme saamwerk. Hande moet met 
harde klank, soos met die geweld van die inkap van ’n tentpen, teen 
me kaar klink. Die stemme wat uitbreek moet só hard wees dat dit, as dit 
kon, die klankgrens breek. Die grens van lof wat aan God behoort, moet 
onbegrens wees, want God is die Allerhoogste, Hy is gedug, aan Hom 
kom eerbied toe. Hy is Koning oor die hele aarde. In alles gaan dit om die 
grote God se soe wereine teenwoordigheid en krag. Hy maak volke en 
nasies klein; daar kan op lande en volke, wat dink hulle is groot, getrap 
word. God se grootheid word verder beklemtoon in sy verhewendheid. 
Die trots van Jakob lê letterlik in die hoogtes wat God vir hulle moontlik 
maak – God wat sy kinders uitkies, maar Hy kies ook vir hulle ’n erfdeel 
uit. Daarin lê God se liefde. Hy het sy kerk lief; in Israel was die kerk 
die trots van Jakob. Vers 6-8 bring die kerk na vore. Dit is ons as kerk 
wat uitgesonder word om die hoogheid en verhewendheid van God in 
Christus met Psalms te besing. Vers 7 is een aanhoudende opdrag dat 
daar gesing moet word. Psalmsing … Psalmsing tot vier maal toe. In 
vers 8 bring dit ’n vyfde maal, Psalmsing met ’n onderwysing.

In Israel is die ark besing as daar met hulle Nuwejaarsfees die ark teen 
die hoogte opgedra word. Die ark is simbool van God se teen woor-
digheid. Dié Psalm is vir ons die profetiese heenwysing na Christus wat 
opgevaar het. Die opgaan van God se ark na sy tempel is ’n simboliese 
voorspel hiervan. Laat ons vanuit hierdie Psalm met alles wat ons is en 
het God se groot heid en hoogheid besing. In Christus, deur sy Heilige 
Gees, kan dit deur die Psalms geleer word, geglo word, besing word. 
God sit op sy heilige troon. Hy regeer oor die nasies. Hoog verhewe is 
Hy!

Sing: Psalm 47-1:1, 3, 4
Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg)
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Woensdag 10 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 50:1-23
Fokusgedeelte: Psalm 50:14-15 (1933/53-vertaling)

Mag die kerke nie verwyt word nie

Vandag se datum (10 Februarie) herinner aan 10-11 Februarie 1859, 
162 jaar gelede, toe die “Doppers” in Rustenburg onder ’n aantal 

sering bome byeengekom het om kerk van die Here te wees. Die eerste 
gereformeerde gelowiges het begin om ’n eie verband in kerkwees te 
vorm.

Psalm 50 is ’n psalm ook aan kerke geskryf. Ons lees dit as ’n psalm 
van Asaf. Hy was een van drie sangmeesters, saam met Heman en Etan 
(vgl. 1 Kron. 23:2-5) wat Dawid as hoof oor 288 ander sangers aangestel 
het. Hulle moes die musiek in Israel se godsdiens (kerkdiens) versorg 
het. Ons onthou spesifi ek ook vandag hoe die eerste Gereformeerdes in 
1859 die sang in die kerke ernstig wou beoordeel en hulle was oortuig 
dat God se lied in God se huis moes weerklink. Hierdie Psalm laat by 
die herdenking van ons herstigting veral twee sake na vore kom. Die 
ware kerk moet altyd eerste vra: Hoe wil die Here gedien word? En die 
tweede saak: die ware kerk moet gedurig stry teen huigelary en skyn-
heiligheid.

Hoe die Here gedien wil word, is dat off ers van dankbaarheid ons diens 
moet wees en dat geloftes wat aan die Here gemaak is, betaal moet 
word. Off er dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste … 
Hiermee saam gee die Here ’n wonderlike belofte: … roep My aan in die 
dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

As ons raaksien hoe God gedien wil word, dan weet ons Hy het nie 
brandoff ers en slagoff ers wat op altare gebring word as primêre diens 
ver lang nie. In alle geval behoort alle vee en al die diere in die bos, wat 
duisende is, aan die Here (vgl. vs 10). Die wêreld en sy volheid behoort aan 
die Here (vgl. vs 12). As kerk van die Here in ons land, in ons kerkverband, 
besef ons vandag dat God skynheiligheid haat. Dit is mense wat hulle 
mond vol het oor die Wet van die Here (vgl. vs 16), mense wat maak 
of hulle so vroom lewe, op die oog af so vroom, maar in hulle harte is 
die Woord van die Here – Christus – nie! Sulke vroom mense dien nie 
waarlik Christus nie, want intussen beweeg hierdie mense saam met die 
diewe en die egbrekers en hulle beskinder hulle naaste (vgl. vs 18-20).
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Ons geboorteuur as kerkverband was ’n besondere gebeurtenis. Mag 
ons steeds ’n hartsverhouding met hierdie HERE hê wat in Christus deur 
sy Heilige Gees sy kerk regeer vol liefde en vertroue.

Sing: Psalm 50-1:1, 7, 8, 9
Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg)

Donderdag 11 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 54:1-9
Fokusgedeelte: Psalm 54:6 (1933/53-vertaling)

Waarheen nou?!

Dawid is in hierdie Psalm diep geraak deur sy eie mense wat hom 
verraai het. Hy het vir Saul na die Sifwoestyn gevlug. Daar het Saul 

se seun Jonatan hom nog kon besoek en bemoedig (vgl. 1 Sam. 23:15-
18). 

Kort hierna gebeur die tragiese, ons kan dit karaktermoord noem! Die 
mense van Goresa, Dawid se eie mense in die suide van Judea, het by 
Saul Dawid se skuilplek verklik. Hulle het op dié verraderlike wyse Saul 
se guns probeer wen. 

Dit het Dawid in groot gevaar gebring toe Saul hom op die kliprante 
van Maon omsingel het (vgl. 1 Sam. 23:27). Die rots in Maon waar hy 
toe weggekruip het, kon hom ook nie waarlik red nie. So beleef hy 
terugslag na terugslag, hy voel hy het nêrens om meer heen te gaan 
nie. Waarheen nou?!

In sy angs bid hy – ja, hy bid dit wat elke mens as ons mees basiese 
gebed kan beskou. HERE, help my! Die eerste gebed wat ons in die 
Psalmboek aantref, Psalm 3, is alreeds gevul met wat die mens as sy 
mees basiese behoefte beleef. Toe alreeds het die wete soos ’n eggo 
kon antwoord – watter heerlike belydenis om as kerke dit steeds te 
bely: Hulp kom net van die HERE af!

In hierdie Psalm is dit nie anders nie. God het Dawid wonderlik gehelp. 
Toe Dawid se nood op sy grootste was, kom daar skielik uitkoms. Daar 
kom ’n berig na die manskappe op Dawid se spoor dat hulle dadelik 
moet omdraai en hulle moet gou maak, want die Filistyne het ’n inval in 
die land gedoen (vgl. 1 Sam. 23:26-27). So is Dawid wonderbaarlik deur 
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die Here gered. Saul se bose planne is verydel.
As kerk van Christus wat op hierdie datum 162 jaar gelede in Rus-

ten burg tot ’n kerkverband kon ooreenkom, moet ons altyd besef, 
ook in ons tyd van nood en benoudheid, ons moet bly bid. Soos wat 
Jona tan se woorde vir Dawid tot bemoediging kon dien om hom met 
geloofsvertroue te vul, so moet ons as kerke en gelowiges ook mekaar 
bemoedig tot geloofsvertroue.

Die Here kan ons waarlik help. Hy het ons nog altyd gehelp. Jesus, 
Seun van Dawid, het gesterf vanweë leuens en verraad. Tog is sy dood 
in ons plek die volkome bewys hoe hulp van die Here kom. Hy wat sal 
sorg dat reg geskied. 

Mag ons as kerkverband nog altyd die Here dank vir die jare wat verby 
is, maar ook op Hom deur sy Gees bly vertrou in die jare wat kom.

Sing: Psalm 86-1:1
Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg)

Vrydag 12 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 60
Fokusgedeelte: Psalm 60:13-14

God verander ons klag in ’n danklied

Psalm 60 is ’n geskiedenispsalm. In 2 Samuel 8 en 1 Kronieke 18 lees 
ons van Dawid se oorwinnings oor sy vyande: “Die Here het Dawid 

die oorwinning laat behaal.” Dit staan in direkte kontras met vers 3-7: 
“U het ons verstoot, uitmekaar geskeur, ’n ramp oor ons gebring; U was 
kwaad vir ons …” – wat terugverwys na die geskiedenis in 1 Samuel 4 
toe Israel deur die Filistyne verslaan is. Die klag is hier eerder ’n skuld-
belydenis as verwyt.

Dan kom die versugting: “Laat dit tog weer met ons goed gaan.” Die 
versugting word nog dieper: “Red ons deur u groot mag en help ons.”

God antwoord in vers 8 vanuit sy heilige woning, wat verwys na die 
tem pel in Sion. Dié verlossingsboodskap word in die tempel deur ’n 
pries ter of profeet aangekondig – ’n oorwinningsproklamasie oor die 
vyande van Israel. God word as oorwinnaar beskryf.

Tog huiwer die bidder weer ná die verlossingsboodskap in vers 11 
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en 12, asof dit te goed is om waar te wees. Hy vra weer: “Help ons tog, 
want die hulp van mense is niks.” Dit gaan hand-aan-hand met ’n diepe 
versekering en belydenis: “Met God aan ons kant sal ons oorwin. Hy self 
vertrap sy vyand.”

Ons moet onthou: God bly getrou aan sy verkiesingsbelofte, al lyk dit 
op die oog af anders. Op Golgota het dit gelyk of Jesus, en daarmee 
saam sy kerk, ook ’n verpletterende neerlaag gely het; of God hulle 
ver laat het. En tog … juis DAAR het God sy verkiesingsbelofte gestand 
gedoen – ons is verlos en met God versoen.

Ons alledaagse, persoonlike lewens is ook vol teleurstellings. Vers 3-7 
reso neer in ons: “U het ons verstoot… ’n ramp oor ons gebring … U was 
kwaad vir ons.” Net soos Dawid moet ons weer tot God bid en vra dat 
dit weer met ons goedgaan. Dan moet ons vertrou en glo – nie huiwer 
en twyfel aan God se beloftes nie. Vertroue word op ervaring gebou. 
Dawid het voor veldslae gebid, op God vertrou en die oorwinnings 
ervaar.

Met God aan ons kant, kan ons ook oorwin, groot dinge vermag. God, 
die Oorwinnaar, verander ons dubbele klag in ’n dank- en vertrouenslied. 
Daarom kan ons ELKE dag, ongeag ons omstandighede, met ’n danklied 
en vol vertroue tegemoet gaan.

Sing: Psalm 68-1:1, 9
Ds. DF Coetzee (Dawid) (Emeritus)

Saterdag 13 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 70
Fokusgedeelte: Psalm 70 (klem op die laaste vers)

God het die wêreld oorwin!

Psalm 70 is ’n gedig van Dawid ter herinnering van wat met hom 
gebeur het, maar ook om ander te herinner, selfs wat vir ons voorlê.

Die digter is in groot benoudheid en pleit dat God vinnig moet ingryp. 
“Kom tog gou na my toe, o God. U is my Hulp en Redder, Here, moet tog 
nie talm nie.” Wat die nood is, lei ons af in die volgende verse:

“laat dié wat my lewe wil neem ...” As koning het Dawid vyande gehad, 
ook mense na aan hom, soos Saul en Absalom, sy seun.
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“dié wat graag my ondergang wil sien ...” Dink maar aan Agitofel wat 
hom in die rug gesteek het (2 Sam. 16).
“dié wat met my spot ...” soos Simeï (2 Sam. 16) toe Dawid voor Ab-
solom gevlug het.
Dawid vra dat die teenstanders met wie hy in ’n stryd van lewe en 

dood gewikkel is, deur hulle eie planne ingehaal word. Jesus leer ons 
bid: “Vader, vergeef hulle …”: laat hulle beskaamd staan en tot inkeer 
kom, jammer wees oor hulle dade en U aangesig soek.

Dan verander die digter se gebed: hy bid vir seën en uitkoms vir almal 
wat op die Here vertrou en hulle toevlug na Hom neem. Laat hulle bly 
wees en juig, dat hulle die eer aan God gee en altyddeur sê: Die Here 
is groot!

In vers 6 bid die digter vir homself: hy voel hom hulpeloos en arm. 
Daar mee raak hy ’n belangrike saak aan, want die hulpelose en die arme 
voel hulleself diep afhanklik van God en hulle vertroue is op Hom alleen. 
Dit is inderdaad soos Jesus later in die Nuwe Testament sê: Geseënd is 
hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is … Aan hulle behoort 
die Koninkryk van God. Jesus het ons voorgegaan in vertrouensvolle 
afhanklikheid teenoor God.

Ons worstel ook dikwels in ons lewens met groot benoudheid, maar 
ons het ’n keuse! Dié Psalm is inderdaad ’n herinnering vir elke gelowige: 
In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar onthou: Ek het die wêreld 
oorwin, en Ek is by elkeen wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ja, 
dit laat my vertrou, tot Hom bid ek en leef ek in vertroue!

Sing: Psalm-1 68:1, 9
Ds. DF Coetzee (Dawid) (Emeritus)

Sondag 14 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 71:1-2, 6-20
Fokusgedeelte: Psalm 71:17, 18

Die liefde van die Here strek verder as wat ons kan dink

Op hierdie dag in die heidense samelewing rondom ons word die 
lief de gevier. Hierdie gebruik en die onderhouding daarvan is ’n 

de bat vir ’n ander keer.
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Tog kan ’n mens nie help om oor die liefde na te dink op ’n dag soos 
vandag nie. Liefde soos ons dit ook uit die wêreld om ons leer ken. En dit 
is waar ons ook Psalm 71 aantref. Fisies tussen Psalm 70 van Dawid en 
Psalm 72 van Salomo, lei ons af dat dit die gedagtes van ’n ver moënde 
man is. Maar daar is een bedreiging wat selfs vermoënde mense nie 
vryspring nie, en dis ouderdom. Om oud te word, bring dikwels een-
saamheid, want dit is mos juis in die ouderdom wat hierdie wêreldse 
liefde wat ons ken, dikwels wegkwyn.

Daarom hierdie worsteling of my hemelse Vader my ook sal verlaat 
wanneer ek oud is. Sal Hy my ook alleen laat dat ’n jonger, sterker bose 
my kan verslind (vs 11)? Maar dan ken ons saam met die Psalmdigter 
die grootheid van die liefde van die Here (vs 17, 18). Daar waar Hy sy 
enig gebore Seun nie gespaar het nie, maar Hom kom off er het in die 
plek van ons sondes. Dit is daar waar ons ook weer Romeine 8:38 se 
tipe liefde leer ken. 

Duidelik strek die liefde van die Here verder as die idee wat die wê-
reld vier vandag. Ja, dit strek selfs baie verder as wat ons onsself kan 
in dink.

Sing: Psalm 71-1:1, 6, 9
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)

Maandag 15 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 79:1-13
Fokusgedeelte: Psalm 79:9

Die heiligheid van die Naam van die Here

Die Naam van die Here is altyd in godsdiens ’n gewilde tema. Dit 
sterk van die verdraaiings in kultegroepe oor die aanspreek van 

die Here tot met die blatante oortreding van die derde gebod vandag 
om ons.

Maar in Psalm 79 sien ons ’n ander gebruik. Met respek gesê, dit lykop 
die oog af of Asaf die Here wil manipuleer. Hy wil redding op grond van 
die heiligheid van die Naam van die Here eis. ’n Gedagtegang wat nie 
vreemd aan die Bybel is nie – kyk maar net na Esegïel 36:22. Tog is dit 
’n bietjie meer ingewikkeld as dit.
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Staan ons werklik aan die regte kant van die heiligheid van die Naam 
van die Here? Asaf weet duidelik dat die ramp wat Jerusalem en die 
tempel tref, verdien word – ons sien dit immers in vers 5. Ons is nie 
on skul dig aan die ontering van die Here se Naam nie. Tog kom red die 
Here ons genadig in die sterwe van sy Seun, ons Here Jesus Christus. En 
daarom kan ons saam met Asaf en die res van die gelowiges uitsien na 
die dag wanneer die Here fi naal kom oordeel.

Ons weet immers ons is verlos uit die toorn van die Here. Die Vader 
het die heiligheid van sy Naam kom bevestig in die reddingswerk van 
ons Here Jesus Christus. En uit genade kan ons vandag leef tot eer van 
die heilige Naam van die Here.

Sing: Psalm 79-1:4, 9
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)

Dinsdag 16 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 83
Fokusgedeelte: Psalm 83:10-12

U alleen is God

Hierdie wraakpsalm klink darem geweldig aggressief. Tog is dit nie 
so uit lyn met wat die Christendom vandag beleef nie. Om maar 

een voorbeeld te noem, kyk net na vers 5. Vandag is daar steeds mense 
wat enige sprake van Christus en die kerk vergete agter sal wil laat. 

Daarom is hierdie Psalm nie so ver verwyder van ons as die nuwe 
Israel af nie. Ons ervaar bedreiging, en in baie lande selfs fi siese ver-
vol ging. Stilweg word Christelike oortuigings uitgeskuif uit die sentrale 
samelewing. Dink maar aan die televisie, opvoerings en ander daaglikse 
aktiwiteite. Soms kan dit maklik voel of ons getal gelowiges maar ’n 
klein groepie mense is, soos wat Israel klein en hulpeloos voel in die 
uit roep na die Here in vers 2.

Maar dan moet ons juis ook die tyd neem om weer te besin. Waaroor? 
Oor die oorwinnings wat die Here reeds behaal het. Vers 10 tot 12 
getuig van hierdie oorwinnings van die Here. En soos ons, weet die 
antieke Israeliete dat niks voor die Here kan standhou nie. Hy is die 
enigste een wat die Naam Here waardig is. 
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Ons weet dat ons Here Jesus Christus ook ons fi nale vyand, die dood, 
kom oorwin het. Omdat U alleen God is, weet ons dat ons verlossing 
vas en seker is. 

En daarom moet my hele lewe ’n Psalmlied tot eer en verheerliking van 
die Here wees. Sodat ook my lewe, soos hierdie Psalm, op ’n hoogte-
punt kan afsluit wanneer my tyd op aarde verby is. 

Sing: Psalm 83-1:1, 4
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)

Woensdag 17 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 85 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 85:7, 11

Goedertierenheid, trou, geregtigheid en vrede is alleen in Jesus 
Christus te vind

God het met die ballingskap sy toorn/grimmigheid oor sy volk uitge-
stort, maar nou het Hy dit van hulle afgewend. Hy het hulle uit die 

ballingskap verlos, maar daar was allerlei moeilikhede wat gemaak het 
dat dit weer sleg gegaan het. Daar was vyandskap van buite teenoor 
die volk, daar was armoede en allerlei ongeregtige dinge binne die 
volk. Nou bid die digter dat die HERE hulle weer genadig sal wees en 
weer sy toorn van hulle afwend (vs 6). Maar die redding vereis dat God 
hulle weer lewend maak om Hom reg te kan dien in blydskap (vs 7).

In die geloof sien die digter dan deur die inspirasie van die Heilige 
Gees ’n heerlike toekoms met goedertierenheid en trou enersyds en 
ge   reg tigheid en vrede andersyds. Hy sien ’n heerlike toekoms wat eers 
ten volle deur Christus werklikheid sou word en op ’n nuwe aarde vol-
maak sal wees. Want goedertierenheid, trou, geregtigheid en vrede is 
alleen in Christus te vind.

Goedertierenheid spreek van genade en trou en beteken volgens die 
Hebreeus ook waarheid. Dit ontmoet mekaar (vs 11) in Jesus Christus: 
“… die Woord het vlees geword en onder ons gewoon – en ons het sy 
heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die 
Vader kom – vol genade en waarheid” (Joh. 1:14). Jesus is die waarheid 
en het gekom om ons deur sy genade te red, en Hy het aan ons die 
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Heilige Gees gegee om ons in die waarheid te lei. So kom geregtigheid 
en vrede ook net deur Jesus Christus. Aan die kruis het geregtigheid 
en vrede mekaar gekus (vs 11). Hy het vir ons aan die kruis gesterf om 
ons sondeskuld te betaal. Daar is ons vrygespreek, ons is nou regverdig 
voor God. En hierdie geregtigheid gee vrede, daar is geen vyandskap 
meer tussen ons en God nie, maar in Jesus Christus is ons kinders van 
Hom. Ons is nie meer onder sy ewige toorn nie, maar het vrede met 
Hom.

Goedertierenheid, trou, geregtigheid en vrede is nie deugde wat by 
die na tuurlike mens te vind is nie. Alleen in Jesus Christus wat ons deur 
die Heilige Gees lewend maak (vs 7) en na sy beeld vernuwe, kan dit op 
die aarde wandel en sal dit op die nuwe aarde volmaak wees.

Sing: Psalm 85-1:1, 4
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)

Donderdag 18 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 93 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 93:1, 4

God is geweldig bo al die waters

Psalm 93 is een van die Psalms wat God se Koningskap besing. Vers 4 
leer dat die HERE geweldig in die hoogte is, meer as die gebruis van 

groot geweldige waters, van die golwe van die see. Die HERE se troon 
staan vas bo al die gebruis van die waters van ewigheid af.

Die skeppingslied Psalm 104:6-10 leer dat Hy met die skepping vir die 
see, strome en riviere ’n grens gestel het waaroor hulle nie mag gaan nie. 
Hy is Koning oor die waters van die aarde. Hierdie Koningsheerskappy 
dat die HERE geweldig in die hoogte bo die waters is, het Jesus ook 
duidelik geopenbaar toe Hy en sy dissipels in die storm op die see was 
en Hy die wind en see bestraf het en daar ’n groot stilte gekom het 
(Matt. 8:24, 26).

Maar net so geweldig is God Koning oor die gebruis van die volkesee. 
Psalm 65:8 leer dat die Here ook die gebruis van die volkesee stilmaak. 
In Psalm 2 sing ons van die wilde heidendom wat dring en dryf en volke 
wat in opgewondenheid raas teen God en sy Gesalfde Jesus Christus, 
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maar God die HEER wat sy gedugte stoel bo sterre stig, lag en spot oor 
hulle vrugtelose gewoel. Uiteindelik sien Johannes in Openbaring 21:1 
dat hierdie onstuimige volkesee in die ewigheid nie meer daar sal wees 
nie. God maak in Christus ook hulle storm ewig stil.

Die HERE is ook as Koning net so geweldig oor die watervloede wat 
oor ons lewens spoel. As ons in beproewing en benoudhede is, soos 
die digter van Psalm 42:8 en Jona in hoofstuk 2:3 uitroep, “al u bare en 
golwe het oor my heengegaan”, ervaar ons ook soos Israel (Ps. 107:28, 
29) in hulle angs dat God daardie waters in bedwang bring en die storm 
’n gesuis maak en hulle golwe het stil geword.

Deur die HERE, die God van die verbond, se genade in Jesus Christus 
ervaar ons sy Koningskap, dat Hy geweldig in die hoogte is, in die fi siese 
storms, in die storms wat in die volkesee woed, in die storms van ons 
lewe, dat Hy dit stilmaak sodat die wêreld vasstaan en nie wankel nie. 
Gelukkig dus vir die wat deur die Heilige Gees se werking hulle vertroue 
op Hom stel, want Hy bly getrou teenoor sy kinders (vs 5).

Sing: Psalm 93-1:1, 2, 3, 4
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)

Vrydag 19 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 99:1-9
Fokusgedeelte: Psalm 99:9 (Direkte Vertaling)

Die heiligheid van God roep ons tot heiligheid

Dié Psalm vestig ons aandag op die heiligheid van God; in verse 3, 
5 en 9 word dit herhaal: “Heilig is Hy/die HERE.” Om die heiligheid 

van God te probeer verstaan, dink ons menslik gesproke aan wat die 
woord heilig in die eerste plek beteken. Ons gedagtes gaan na begrippe 
soos: afgesonder, suiwer, vlekkeloos, sondeloos.

Alhoewel hierdie woorde ons denke op die regte spoor plaas, hoor ons 
hoe die Psalm sê God wat heilig is, regeer, Hy troon oor gerubs en volke 
bewe voor sy heiligheid, die wêreld sidder voor sy heiligheid. Want die 
heiligheid van God staan in direkte kontras met die sondige wêreld, die 
wêreld wat allermins heilig is. Hierdie wêreld het niks te bied wat heilig 
is nie, inteendeel, die wêreld is tot heiligheid wat duisternis is tot lig.
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Daarom lees ons in vers 4 dat dit die heilige God van Jakob is wat 
“billik heid, reg en geregtigheid” deur sy teenwoordigheid kom vestig 
het. Alleen vanuit die genade van God kan die mens hoor en streef: wees 
heilig, want Ek is heilig. Alleen deur die genade van God kan ons vanuit 
hierdie gebroke wêreld afgesonder word om vanuit die heiligheid van 
God ook in hierdie wêreld heilig te wees.
God se teenwoordigheid in Israel, deur die afsondering en diens van 

sy priesters en profete (vs 6), is die vooruitskouing van die heiligheid 
wat Hy onder sy kinders wil vestig. Dit is alleen in ons Verlosser en Here 
Jesus Christus dat gelowiges die heiligeid van God enigsins kan besef, 
deur geloof vanuit die werking van sy Gees dat ons vanuit sy Woord in 
waarheid kan leef en sy heiligheid kan opsoek en verstaan. Dan kan ons 
in heilige aanbidding voor sy heiligheid buig en Hom verheerlik.

Sing: Psalm 99-1:1-5
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

Saterdag 20 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 101:1-8
Fokusgedeelte: Psalm 101:6 (1933/53-vertaling)

In opregtheid volgens God se wil

Die Psalm begin deur ’n algemene stelling te maak: “Ek wil sing van 
goedertierenheid en reg ...”. Ons kan dit amper as ’n retoriese vraag 

lees … want die antwoord word veronderstel: as die mens ooit oor 
goedertierenheid en reg wil sing, waaroor kan ons anders sing as “… 
tot u eer wil ek psalmsing, o Here!”

Koning Dawid trek ’n baie defi nitiewe lyn in die sand, stel dit duidelik 
waarby hy hom skaar. Vir ongeregtigheid het hy nie tyd nie, vir 
afvalliges, ’n verkeerde hart of hoogmoediges sal daar nie geduld wees 
in sy mid de nie. Hierdie is die tipe dinge wat nie in koning Dawid se 
paleis hoort nie, in sy koninkryk sal dit nie verduur word nie. Tog weet 
ons dat Dawid homself skuldig gemaak het aan hierdie tipe dinge, was 
hy self nie onaanspreeklik hiervan nie. 

Daarom, as ons na hierdie Psalm kyk en dit as koningspsalm lees, 
lees ons dit ook vanuit die genadige beloftes van God. Nie alleen die 
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koningskap van Dawid nie, maar die nageslag van Dawid wat vir ewig 
op die troon sal heers, dis nie maar alleen Dawid se wil en wens om on-
ver draagsaam te wees teenoor onreg nie, maar dis die koninkryk van 
Christus wat reeds verkondig word en waarop Dawid wag.

In die koninkryk van Christus is daar nie plek vir hoogmoediges nie, 
“Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal Christus vernietig”. 
Daarom is ons oë nie in die eerste plek gevestig op die voorbeeld van 
Dawid of ander gelowiges om reg van onreg te onderskei nie, maar ons 
oë is gerig op ons Verlosser en Here Jesus Christus, in Hom alleen vind 
ons die weg en die waarheid. In ons soeke na Hom sal ons God kan 
dien soos Hy dit van ons vra.

Sing: Psalm 101-1:1-5
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

Sondag 21 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 116
Fokusgedeelte: Psalm 116:15

Sy gunsgenote is verseker van die ewige lewe

’n Aangrypende belydenis: Ek het die Here lief. Hoekom? Dit gaan 
oor ellende, verlossing en dankbaarheid (vgl. Heidelbergse Kate-

gis mus).
Ellende (vs 1-4) – Dit is nie vreemd vir die gelowige om stryd in sy/
haar lewe te ervaar nie. Die kind van God ondervind die aanvegtinge 
van Satan wat ons wil wysmaak dat ons sondes te veel is. Daarom 
roep vers 4: “Here, red my tog!” Die diepste van die mens se ellende 
is dat die dood oor hom mag gekry het deur die sondeval.
Verlossing (vs 5-11) – Die HERE red uit die dood. Hy maak ’n einde 
aan al my trane. Israel getuig by die paasfees van die redding uit die 
slawerny, maar as Christus op die paasfees brood neem en die beker 
wyn, en Hy die nagmaal instel, kry die redding eers werklik bete kenis. 
Wanneer Jesus en sy dissipels dan ook hierdie psalm aan die nag-
maal tafel sing, getuig dit van die Messias wat gekom het en die volle 
prys sal betaal.
Dankbaarheid (vs 12-19) – “Kosbaar is in die oë van die HERE die dood 



 59

van sy gunsgenote.” Gunsgenote in hierdie deel van die psalm is nie 
mense wat iets verdien het nie. “Gunsgenoot” beteken om te deel 
in God se genade en liefde, versorging en beskerming. Ons is alleen 
gunsgenote deur die kruis van Jesus Christus. Dit is hoe kosbaar die 
HERE sy gunsgenote ag dat Hy sy enige Seun gestuur het om ons 
sondes op hom te neem.
Onthou: Christus het die dood oorwin, opgestaan. En deur die werking 

van die Heilige Gees deel ons in die opstanding van Christus tot ’n nuwe 
lewe. Elke gelowige het die heerlike troos van ons salige opstanding. 
Dit is daarom dat nie net die psalmdigter nie, maar ook ons vandag kan 
bely: Ek het die HERE lief! Maar ons moet elke dag ook vra: “Wat kan’k 
die HEER vir al sy guns vergeld?”

Sing: Psalm 116-1:7, 10
Ds. PA Coetzee (Peet) (Emeritus)

Maandag 22 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 123
Fokusgedeelte: Psalm 123:2

Ons vertroue net op die HERE alleen

Hier is ’n ewig, altyd geldende vertroosting vir alle omstandighede 
en in alle tye. Dit was algemene praktyk dat mense in die Ou Testa-

ment slawe gehad het. In Eksodus 21 en Levitikus 25 word duidelike 
voorskrifte gegee hoe slawe en hulle gesinne behandel moet word. Daar 
word onderskeid getref tussen ’n mede-Israeliet en die ander nasies. 
Die mede-Israeliet moet as slaaf vrygelaat word in die hersteljaar, maar 
mense van ander nasies word anders behandel. In Levitikus 25:45 en 46 
lees ons: “Sulke slawe is julle wettige eiendom wat deur julle aan julle 
kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle slawe sal 
wees.” ’n Slaaf is ’n besitting van sy eienaar. Die hand van die eienaar 
waarop die oë van die slaaf of slavin gerig is, kan dus leed, pyn, dood 
of vrylating beteken. Die toekoms van die slaaf is geheel en al afhanklik 
van die hand van die eienaar. Met die hand kan die eienaar die slaaf 
slaan, of ’n vrybief gee om die slaaf te laat gaan as vry mens.

Hier die beeld word nou gebruik om ons verhouding met die HERE 
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uit te beeld. So, net so is ons oë gerig op die HERE onse God. Dit is 
’n groot troos, maar dit is nie al nie. Die laaste gedeelte van vers 2 is 
baie besonders: Daar staan: ons oë is gerig op die HERE “totdat Hy ons 
genadig is”. Ons oë is gerig op die HERE, in Hebreeus op JHWH, ons 
Ver bondsgod – nie uit vrees vir straf nie, maar om uit sy hand genade 
te ontvang. 

Die kinders van die HERE se oë is op Hom gerig tot Hy ons genadig 
is. In sy ver bondsgenade stuur Hy die Middelaar van die verbond, Jesus 
Chris tus, om al ons sondes op Hom te neem. Hy red ons van die groot-
ste slawerny waarin ’n mens kan wees, die slawerny van die sonde. Hy 
red ons uit die mag van Satan en plaas ons genadiglik onder die heer-
skappy van die Heilige Gees. 

Wat ’n genade, wat ’n vertroosting, wat ’n verlossing!

Sing: Psalm 123-1:1, 2
Ds. PA Coetzee (Peet) (Emeritus)

Dinsdag 23 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 125:1, 2
Fokusgedeelte: Psalm 125:2

Die Here is rondom jou

Psalm 125 bring troos en bemoediging. Hierdie psalm is ’n lied van 
pelgrims wat op pad is om fees te vier in Jerusalem. Om daar te 

kom, moes hulle deur klowe en nou paadjies deur berge gaan. Die 
gevaar was dat rowers hulle maklik in ’n hinderlaag kon beroof, veral 
omdat die rowers geweet het dat die pelgrims geld het wat hulle as 
tiendes wou gee en off erandes wou koop. Daarom het hulle gewoonlik 
in groepe be weeg. 

Dan sien die pelgrims Jerusalem voor hulle en gebruik die beeld van 
die berge wat Jerusalem beskerm om die bewaring van die HERE te be-
sing. Die ou stad Jerusalem was baie goed beskerm deur berge. Dit was 
een van die moeilikste stede om in te neem. Die pelgrims sing dat die 
HERE net soos die berge rondom Jerusalem was, rondom hulle op die 
reispad was. Rondom beskerming, die beste krygstaktiek. Hy beskerm 
en be waar sy volk, nou en vir altyd. Christus troos sy kerk met die 
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woorde van Matteus 28:20: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding 
van die wȇreld.” By julle, rondom julle, maar ook in ons. 

Die Heilige Gees woon in ons, ons is tempels van die Heilige Gees. ’n 
Manier om die troos van “rondom jou” te beskryf, is ’n Ierse seënbede 
op ’n collagrafi e van Cronje Lemmer. Dit lui soos volg:
- Die HERE is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak
- Die HERE is langs jou om jou in sy arms toe te vou
- Die HERE is agter jou om die aanvalle van die Bose af te slaan
- Die HERE is onder jou om jou te dra as jy mag val
- Die HERE is rondom jou om jou te beskerm
- Die HERE is bokant jou om jou te seën
- Die HERE is in jou om jou te lei deur sy Gees.

Sing: Psalm 125-1:1, 3, 7
Ds. PA Coetzee (Peet) (Emeritus)

Woensdag 24 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 130
Fokusgedeelte: Psalm 130:7

Ons wag op die Here

Die kind van die Here moet deeglik bewus wees van hoe groot sy 
ellende is. Dit is trouens die eerste stukkie kennis wat die gelowige 

kind van die Here moet hê om getroos voor die aangesig van die Here 
te leef. Die pelgrim wat na die huis van die Here gaan, erken in Psalm 
130 hoe diep hy in sy sonde en ellende geval het, daarom kan hy alleen 
maar op die verlossing van die Here wag. Daar kan nie met sekerheid 
gesê word wie die digter van hierdie boetpsalm is nie, maar dit is duide-
lik dat hy dat hy diep onder die indruk van sy sonde is terwyl hy tog 
op die verlossing van die Here wag. Wanneer hy in die diepte van sy 
sonde gans en al verlore voel, verhard hy hom nie in sy verkeerde weë 
nie, maar hy roep tot die Here, want dit is sy enigste hoop. Sy ellende 
is vir hom soos die dieptes van die see waar daar geen vastrapplek is 
om self uit te kom nie. Sy enigste hoop is om deur die Here uit hierdie 
diep te uit geruk te word.

Hierdie realiteit van die digter is die realiteit van elke mens in sy 
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sondige natuurlike toestand. Martin Luther het die boetpsalms beskryf 
as die Psalms van Paulus, omdat hy so diep onder die indruk van sy eie 
sonde was. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heer lik-
heid van God (Rom. 3:20). Die uitkoms vir die mens is nie sy eie ver-
moëns nie, maar om op die Here te wag. Soos die wagter op die môre 
wag, moet die mens op die Here wag. 

Die wonderlikste troos is dat ons nie verniet op die Here wag asof 
ver los sing uit ons ellende net ’n moontlikheid is nie. In die volheid van 
die tyd het die Here die verlossing deur die geboorte van die Verlosser 
ge gee, sy eniggebore Seun het die oorwinning oor die magte van die 
dood behaal sodat ons nou kan lewe. En nou lewe ons sodat sy Naam 
ver heerlik kan word.

Psalm 130-1:1, 4
Ds. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)

Donderdag 25 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 132
Fokusgedeelte: Psalm 132:11

Die Koning in ons midde

Die Here het die mens in die begin geskape om sy beeld, sy verteen-
woordiger te wees. Die mens se beeldskap is ná die sondeval ver-

breek en die innige gemeenskap wat daar tussen die Here en die mens 
was, is vernietig, maar tog het die Here weer versoening bewerk. Hy 
het sy Seun gegee om in ons midde te kom woon. God die Seun is Im-
manuel, “God met ons”, teenwoordig by ons. Dit is die heerlike feit van 
die evangelie.

Psalm 132 verwoord Dawid se versugting en ywer om die tempel te 
bou as simbool dat die Here in die midde van sy volk woon. Dawid kon 
nie uitvoering aan hierdie versugting gee nie, want hy het bloed aan 
sy hande gehad. Salomo is deur die Here gekies om hierdie taak uit te 
voer, maar die ywer het in Dawid gebrand.

Hoekom die ywer vir die huis van die Here by Dawid? Hy het al te 
deeg lik besef hoe afhanklik hy en die volk van die Here se teen woor-
digheid in hulle midde is. Deur sy teenwoordigheid by hulle is hulle uit 
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Egipteland verlos. Die Here het hulle in die woestyn gelei en versorg. Hy 
het aan hulle te ete en te drinke gegee in die woestyn en toe hulle die 
land moes inneem, het Hy die oorwinnings geskenk.

Die versugting na die Here as Koning in ons midde bring ons ook by 
die verpligting om ons aan Hom te onderwerp. Christus het onder ons 
kom woon en Hy het sy Koningskap in die midde van ons lewe kom 
her stel. 

Nou moet ons ons aan Hom onderwerp in dankbare gehoorsaamheid, 
want daardeur getuig ons dat ons ontsag het vir Hom en aan Hom 
alleen die eer toebring. Waar die Koning in ons midde is en sy kinders 
in dankbaarheid voor hom buig, sal Hy sy seën gebied.

Psalm 118-1:1, 10
Ds. C Jooste (Christiaan (Waterberg)

Vrydag 26 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 133
Fokusgedeelte: Psalm 133:1

Die wonder van broederliefde

Wanneer daar onenigheid en stryery tussen gelowiges is, is die 
hartseer van verdeeldheid en skeiding nooit ver nie. Aan die ander 

kant kan daar nie maar ter wille van die skyn van eenheid sekere be-
ginsels prysgegee word nie. Jesus Christus het as Enigste Hoëpriester 
gebid dat sy dissipels waarlik een sal wees (Joh. 17:23). Eenheid, vrede 
en onderlinge gebondenheid is iets wat ons as gelowiges werklik moet 
op soek en ook voor moet bid.

Psalm 133 is ’n psalm wat die wonder van broederlike eenheid be sing. 
In die geskiedenis van Israel was daar baie voorbeelde van broe der-
like twis en tweedrag. Dink maar aan Kain en Abel, Jakob en Esau. Die 
teendeel is egter ook waar. Daar is die wonderlike broederlike vriend-
skap tussen Dawid en Jonatan, Josef wat hom met trane van blydskap 
aan sy broers bekendmaak. 

Psalm 133 begin met ’n uitroep van verwondering wanneer die onder-
linge liefde en eensgesindheid onder volksgenote besing word. Dit is 
inder daad iets wonderbaar om te aanskou wanneer die stamme van 
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Israel bymekaar kom om saam fees te vier en in die tempel te off er.
Benewens die wonder van die broederliefde stel die Psalm ook dat dit 

goed en liefl ik is dat die broeders saamwoon. Dit is egter net goed en 
liefl ik wanneer die eenheid deur die gawe van Christus en die Heilige 
Gees gewerk word. Die liefl ike saamwoon van die broers in die volk is 
gebind aan die salwing van die hoëpriester. Die olie wat oor hom uit-
gegooi word, is beeld van die gawe en toerusting van die Heilige Gees. 
Dit is eindelik die Gees wat gelowiges deur die bloed van Christus aan 
mekaar bind.

In ons dae is daar baie dinge wat gelowiges uit mekaar dryf. In hierdie 
dae is dit goed dat ons sal bid dat daar eenheid tussen broers en susters 
sal wees. 

Ons moet egter ook bid dat ons as een saamgebind sal wees deur die 
Heilige gees, want daaruit spruit ’n ryk en oorvloedige seën soos die 
dou op die berghange van Hermon.

Psalm 84-1:1, 4
Ds. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)

Saterdag 27 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 146 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 146:5, 10

Hoop op God en nie op mense nie

Die Psalmdigter is baie ernstig oor sy vertroue in God eerder as in 
mense. Sy eerste woord in hierdie psalm is reeds ’n woord wat 

slegs gebruik kan word om die HERE te vereer. “Halleluja!” roep hy uit 
en sy bedoeling daarmee is om aan die Verbondsgod alleen die eer te 
gee. Waarom so?

In sy gedagtes is daar geen lewende wese wat dit waardig is om op te 
hoop nie. Selfs prinse en sekerlik ook konings en elke ander gesag, al 
is hulle ook hoe groot in aansien en mag en selfs aardse rykdom, is nie 
betroubaar nie. As is hulle ook menslik gesproke goed, bly hulle onbe-
troubaar, omdat alles van hulle tydelik is. 

Daar kan by die sterfl ike sondaar geen heil gevind word nie en in 
hom geen vertroue wees nie, want hy is ’n sondaar. As ons dink aan die 
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heel bestes in die Skrif, bevind ons hulle, soos onsself, gebroke en feil-
baar. Selfs Dawid, die geliefde kneg van God, was ’n moordenaar en ’n 
egbreker. Uria het die goeie koning vertrou en dit kos hom sy vrou en 
eindelik sy lewe. Al doen hy ook goed aan al sy mense, is sy lewe kort 
en gaan dit verby en al sy planne en werke daarmee saam.

“Welgeluksalig is hy … wie se hoop is op die HERE sy God …” sê die 
Psalmdigter, want “Hy is vir ewig Koning”. Daar is nie ’n einde aan Hom 
wat alles gemaak het nie en uit sy ewige en onfeilbare krag is dit sy 
be geerte, volgens sy genadeverbond, om ons (sy kerk) te versorg en 
te verhef tot in die ewige heerlikheid. Hy sal die hongerige voed, die 
blinde se oë open en die swakkes oprig. Hy wat ewig leef en getrou, is 
in ewigheid soos Hy dit bewys het in Christus Jesus die Here, in Wie Hy 
dit alles verrig. Halleluja! Loof die HERE, o my siel!

Sing: Psalm 146-1:1-8
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kempton-Park)

Sondag 28 Februarie

Skrifgedeelte: Psalm 150 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 150:1, 6

Laat alles wat asem het, die HERE loof

In die afsluiting van die Psalmbundel kry ons die opdrag om die HERE 
te loof, weer met die woord Halleluja, wat net gebruik word tot lof 

van God Drie-enig. Die opdrag begin by die kerk van die HERE, die 
heiligdom en strek dan tot die uitspansel.

Natuurlik is die kerk in hierdie opsigte as bruid van Christus die een 
wat hierin die voorbeeld moet wees en hierdie opdrag moet verkondig. 
Wat noodsaaklik is vir ons as kerk om te weet, is dat ons die HERE net 
kan loof met dit wat waar is, met ander woorde volgens die weë van die 
Woord, net soos Psalm 1 ons by hierdie bundel inlei.

Die musiekinstrumente wat hierin aangedui word, is dit wat bekend 
en baie in gebruik was in daardie tyd. Die bedoeling van die psalmdigter 
is waarskynlik hier om ons te leer dat musiek in diens van God moet 
wees en nie tot ons eie vreugde nie, wat ons opnuut moet laat dink oor 
ons voorkeur wat musiek betref. Dit is eindelik nie die geklank van die 
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mu siek wat God eer nie, maar die instelling van die hart wat deur die 
musiek weerspieël moet word.

So moet ons lewe in geheel ook ’n weerspieëling wees van ons ware 
ge loof wat uit oortuiging van God se magtige dade Hom wil loof na die 
volheid van sy grootheid, en nie ’n weerspieëling van ons eie emosies 
en menslike gedagtes nie. As ons oortuig is van die grootheid van God 
in die onbegryplike genade van sy werk wat Hy in sy Seun volbring het, 
sal ons nie stil wees nie, ons sal Hom na die waarheid van sy Woord 
loof, met woord, daad en gedagte, en selfs musiekinstrumente.

As ons stilbly, sal die klippe tot ons skande die Naam van Christus 
uitroep soos Hy dit by sy intog in Jerusalem leer. Laat ons wat asem het 
daarom, terwyl ons nog asem het hier op die aarde, Hom loof tot ons 
eendag met nuwe asem in heerlikheid dit in ewigheid sal doen.

Sing: Psalm 150-1:1-3
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kempton-Park)
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Maart: Eksodus, Levitikus

DIE HERE LEI SY KERK TOT HEILIGHEID EN GETROUHEID IN LIEFDE

Die boeke van Eksodus en Levitikus openbaar vir ons die besondere 
verhouding wat God met sy volk het. ’n Verhouding wat Hy Self 

ingestel het toe Hy die nageslag van Abraham as sy volk aangeneem 
het. Hierdie na ge slag van Abraham, die volk Israel, ontvang al God se 
beloftes, maar ook voor skrifte en eise wat Hy maak teenoor diegene wat 
as kinders van Hom gaan lewe. Hierdie is dinge wat ons, as Nuwe-Testa-
mentiese kerk wat deur Jesus Christus by die kerk van die ou verbond 
in ge lyf is, ook moet ken en ver staan.

Eksodus en Levitikus beskryf die pad wat die Here met sy volk loop, reg 
van die verdrukking wat hulle in Egipte ervaar. God hoor die lyding van 
sy volk, en het die besluit geneem om hulle daaruit te verlos. Hy roep 
Moses beide as leier van die volk ten opsigte van die verlossing wat Hy 
hulle gaan gee, maar ook as draer van die goeie nuus. Israel sal verlos 
word uit hulle slawerny; Egipte sal geoordeel word vir hulle onreg; en 
Israel word ewig as God se volk gevestig.

As volk van God ontvang Israel sy Wet en voorskrifte, en haarfyn instruk-
sies hoe om Hom te aanbid en gehoorsaam voor Hom te lewe. Die volk 
word geleer hoe God gedien wil word. Hy leer hulle die tempeldiens, 
die seremonies, die off ers en die verantwoordelikhede wat Hy van hulle 
ver wag. Al hierdie dinge moes die volk onder die indruk bring dat hulle 
heilig moet lewe voor die Here. So verheerlik hulle Hom en so lewe hulle 
in gemeenskap met Hom.

Ons sien egter ook in die genade wat God telkens aan Israel bewys wan-
neer hulle in gebreke is om heilig te lewe, ongehoorsaam is of ondankbaar 
optree, dat die mens self nie heilig voor God kan lewe nie. ’n Lewe van 
heiligheid kan slegs gelei word wanneer God self sy kinders daartoe op-
rig. 

Die lewe van heiligheid op aarde kan ook nie gereken word as prestasie 
tot saligheid nie. Dit is ’n vooruitskouing van die heiligheid wat Christus 
aan die kruis bewerk het,waarmee ons beklee sal word tot in ewigheid in 
die koninkryk van God.
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Maandag 1 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 1, 2
Fokusgedeelte: Eksodus 2:23-25

God hoor, dink, sien en neem ter harte

God het die Israeliete se gekerm gehoor. Hy is die lewende God wat 
ore het en alles hoor (vgl. Ps. 139:4). Jy kan gerus jou nood in ge-

bed voor Hom bring. In Jesus Christus is jou gebede voor Hom soos ’n 
liefl  ike geur.

God dink aan sy verbond. Daarin het Hy Hom verbind om vir ons ’n 
Vader, Verlosser en Heiligmaker te wees. Verder het Hy ons aan Hom 
ver bind om sy eiendom te wees en Hom te dien. Mense kan dit hoor en 
dit tog nie belangrik ag nie. By God is dit so anders. Hy is die getroue 
Verbondsgod wat sy beloftes nooit vergeet nie. Vanweë sy liefde en 
trou is dit vir Hom altyd belangrik om na ons te luister.

God sien alles raak. “Here, U sien dwarsdeur my” (Ps. 139:1). Niks is 
be dek voor sy aangesig nie, nie die sonde nie en ook nie die swaarkry 
en hartseer van sy kinders nie.

God ken jou omstandighede. Ken is hier nie ’n verstandsaak nie, maar 
’n hartsaak. God het hulle omstandighede gesien en ter harte geneem. 
Moses is gebore, gespaar en opgelei om as middelaar vir die volk tussen 
die farao en God op te tree. So word ons ook in Jesus Christus deur God 
ter harte geneem. Sy geliefde Seun word ons Middelaar en Verlosser. 
Ons is verlos van die sonde en van die heerskappy van Satan.

As verlostes moet ons God se Woord hoor, sy verbond oordink en sy 
trou en liefde in ons lewe raaksien. Ons moet ook die nood van ander 
om ons raaksien. 

Bowenal moet ons God met ons hele hart liefhê. Wie God se liefde in 
Christus ken, sal die nood van sy naaste ter harte neem.

Sing: Psalm 68-1:13
Ds. SA Cilliers (Sarel) (Emeritus)



 69

Dinsdag 2 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 3
Fokusgedeelte: Eksodus 3:19

Die HERE se werk word selfs nie deur ’n verharde hart gekeer nie

By die HERE is niks onmoontlik nie! Wat ’n wonderlike God is Hy nie! 
So het Moses Hom in hierdie geskiedenis leer ken. Hy beleef twee 

wonderwerke: eers brand die doringbos (wat juis so lekker kan brand) 
nie uit nie, en dan hoor hy ook nog die stem van die HERE, sy op drag-
gewer!

Verder leer hy ook nog drie besondere eienskappe van die HERE: Hy 
weet presies wat op die aarde aangaan (veral wanneer Hy sy kinders 
sien swaarkry), Hy hoor hulle wanneer hulle na Hom roep om hulp, en 
Hy doen iets daaraan! Ja, Hy voer sy raadsplan deur!

Hy laat Hom selfs deur ’n verharde en ongenaakbare aardse koning 
se onbekeerlike hart nie van stryk bring nie! Trouens, dit is juis Hy self 
wat die farao se hart verhard.

’n Mens wat met ’n verharde hart rondloop, kan egter nooit sê dat 
God nooit met hom/haar gepraat het nie. Trouens, hoeveel keer hét 
God nie met die farao gepraat nie ... Selfs met wonderwerke het sy hart 
nie ver ander nie! Ja, die farao, en trouens almal wat met ’n verharde 
hart sterf, moet eenmaal voor die HERE daaroor rekenskap gee!

Moet nooit jou hart verhard nie! Jy en ook geen ander mens of skepsel 
kan die HERE se werk keer nie. Luister waneer die Here deur sy Woord 
en Gees met jou praat!

In sy raadsplan lei Hy ons deur ons Here, Jesus Christus, na die ewige 
Ka naän, die waters van rus en die groen weivelde van die ewigheid. Ver-
trou Hom daarvoor, al is jou lewensomstandighede ook hoe ondraag-
lik. Bid, roep en kla selfs by Hom, Hy hoor jou, en sal uitkoms gee!

Sing: Psalm 33-1:6, 8, 9
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Woensdag 3 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 4:18-31
Fokusgedeelte: Eksodus 4:31

Aanbid die Here wat in al jou nood voorsien

Psalm 24:3-4 worstel oor wie mag in die heiligdom van God gaan 
staan? Dié een wie se hande rein en se hart suiwer is. Ons word elk-

een geroep om in die diens van God te staan. Ons moet egter sorg dat 
ons huis in orde is. Hier kry ons Moses wat so pas die roeping van God 
aan vaar het om die Here se volk te gaan lei uit Egipte. Dit was met ’n 
ge worstel en onwilligheid dat hy dit doen.

Moses se huis was nie in orde nie. Daarom die gebeure in verse 24–26. 
Sy seun het nog nie die verbondsteken ontvang nie. Hierdeur is daar 
gesorg dat Moses se huis in orde was en sy werk kon voortgaan.

Wat egter van werklike belang is, is die feit dat die Here deur Moses 
in die nood van sy volk voorsien. Hy het hulle gekerm en gekla gehoor 
(vs 31) en ná soveel jare het Hy iemand geskik gestuur om die volk uit 
Egipte te lei. Moses het 40 jaar in die woestyn gewerk, Moses se lewe 
is nou in orde. Hy gee aan Moses ’n kierie waarmee hy sekere wonder-
werke kan doen. Hy gee Aäron om hom in hierdie roeping by te staan.

Die Here het ook in ons nood voorsien. Hy het sy Seun, Jesus Christus, 
ge gee om ons uit die slawerny van die sonde te lei. Jesus se lewe en huis 
was duidelik in orde. Geen sonde. Die Seun van God. Hy was toegerus 
met die krag van God. Ons word geroep om werksaam te wees in die 
ko ninkryk van God. Aan ons word die krag en bystand van die Heilige 
Gees gegee om ons werk te doen. 

As kinders van die Here moet ons sorg dat ons huis in orde is om God 
se werk te kan doen. Ons werk deur die geloof. Berou en sondevergifnis. 
Dan kan ons met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God gaan 
staan en God op gepaste wyse aan bid soos Hy vra en verwag.

Sing: Psalm 24-1:3, 4
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)
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Donderdag 4 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 5:22 – 6:13
Fokusgedeelte: Eksodus 6:5

Die Here se plan seëvier te midde van onsekerheid en swaarkry

Dit sou verstaanbaar wees as daar gevra word hoekom die Here 
die chaos in 2020 toegelaat het. Kerke het swaargekry en kry nog 

swaar. Dankoff ers het nie ingekom soos dit moes nie, fondsinsamelings 
kon nie gehou word nie. Mense het hulle werk verloor. Ons is van me-
kaar vervreem. So het die volk en Moses vrae gehad in 5:22–24 toe 
Moses na die farao toe is om te vra dat hy die volk moet laat gaan. Die 
farao het nie ge hoor gegee nie, en dit net vir die volk moeiliker gemaak 
om hulle werk te doen.

Maar God het ’n plan. In die eerste sewe verse van hoofstuk 6 kom 
die woord “Ek” 15 keer na vore. God wil hê dat die aandag op Hom 
gevestig moet word. In hoofstuk 3:15 lees ons hoe God Hom as “Ek is” 
openbaar aan Moses. Dit is Hy wat hierdie opdrag gee. Hy het ’n ve-
rbond met die volk se voorvaders gesluit. Hy het die roeping om daar-
die verbond te vervul. Ek sal vir julle ’n God wees. Hy het ’n doel en ’n 
plan met die pad wat hierdie hele saak loop. In 4:23 het Hy belowe dat 
die farao se oud ste seun sal sterf. Hy sal dit nog doen op sy tyd en sy 
manier. Die pad is nie maklik wat vir die volk voorlê nie. Vir Moses is dit 
net so moeilik. Die volk wil nie luister nie, die farao wil nie luister nie. 
Wat sou die doel wees? Is dit die moeite werd?

Is ons lewens die moeite werd? Is dit die moeite werd om aan te gaan 
soos nou? Die Here het met ons dieselfde verbond gesluit. Ek sal vir 
julle ’n God wees. Deur sy Seun het Hy aan ons die Heilige Gees gegee 
om ons te troos, te dra en te lei. God moet die belangrikste in ons 
lewens wees. Ons weet dat God ’n doel het met alles wat in ons lewens 
gebeur. Hy is in beheer. Ons weet egter dat alles saamwerk na die dag 
van die wederkoms van Jesus Christus. Dan kom daar ’n einde aan alles 
soos ons dit nou ken en beleef. Dan kan ons die ewige heerlikheid in 
die teenwoordigheid van God ingaan. Hy het dit deur Christus aan ons 
voor sien. Daarna sien ons uit.

Sing: Psalm 104-1:20, 21
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)
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Vrydag 5 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 12:1-28
Fokusgedeelte: Eksodus 12:11-12

Om veilig te wees in onsekerheid

In die gedeelte wat ons gelees het, lees ons van die instelling van die 
Pasga en die fees van die ongesuurde brode. Die Pasga was daardie 

aand gehou terwyl die fees van die ongesuurde brode ingestel is, maar 
eers later gehou sou word as herinneringsfees. 

Met die voorskrifte is dit duidelik dat die Israeliete reg moet wees om 
die land te verlaat. Dit is vir hulle ’n tyd van onsekerheid, hulle weet 
nie presies wat nou gaan gebeur nie. Hulle moet reg wees vir aksie en 
haas  tig al hulle take afhandel. Die skoene moet aan die voete wees en 
die kierie moet in die hand wees.

Tog behoort daar ook rustigheid by die Israeliete te wees. Die magtige 
Here slaan op Egipte toe met die laaste plaag, maar Hy spaar die Israe-
liete. Dit bewys onbetwisbaar dat die HERE die almagtige God is.

Die Here het al die eersgeborenes van die Egiptenare met die dood 
ge tref, maar die Israeliete kon rustigheid in hierdie tyd hê, want hulle 
was gemerk as die volk van God. Die almagtige God is hulle HERE.

In baie opsigte staan ons, as gelowiges, ook met die kierie in die hand. 
Ons weet nie wat op ons wag nie. Dit het ons baie goed besef met die 
uitbreek van die COVID 19-virus verlede jaar. Tog is ons veilig, want ons 
is gemerk met die bloed van die Lam. Nie net ’n gewone paaslam nie, 
maar die Lam van God, Jesus Christus.

In tye van onsekerheid, waar ons moet gereedstaan, kan ons vrede 
hê, want ons is veilig. Ons HERE is God die almagtige.

Sing: Skrifberyming 17-1:1, 5, 6
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Middelburg-Noord)
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Saterdag 6 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 13:1-16
Fokusgedeelte: Eksodus 13:9, 16

Word herinner aan die Here se krag en jou redding

Met die tiende plaag het die Here die Egiptenare se eersgeborenes 
getref met die dood. Die Israeliete se eersgeborenes is wel gered 

deur die Here se genade. Daarom behoort die eersgeborenes aan die 
Here. Mens kan selfs sê al die Israeliete behoort aan die Here.

Ons lees van die redding elke keer as ons die wet lees: “Ek is die Here 
jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.” 

Die Here se kragtige redding is wel nie net van toepassing op die 
eersgeborenes en die Israeliete wat daardie tyd gered is van die tiende 
plaag en uit Egipte nie. Die redding was van toepassing op elke gesin 
en familie wat gebore is uit die volk van Israel.

Daarom moes die ouers hulle kinders die heeltyd herinner aan die 
krag   tige dade van die Here. Die vader moes aan sy seun verduidelik 
hoekom die gebruike daar is. Wanneer die fees van ongesuurde brode 
gevier word, wanneer die losprys van ’n eersgeborene betaal word. Die 
kinders en die volk se aandag moes die heeltyd gerig word op die Here 
se krag en sy genade. 

Dit is nie net geskiedenis nie, dit is ’n realiteit wat jou lewe behoort 
te verander.

Ons kan vandag nog steeds terugkyk na die geskiedenis. Ons kan 
kyk na Israel wat uit Egipte gered is. Nog meer kan ons na die kruis van 
Jesus Christus kyk. 

Dan kan ons beslis weet: dit is nie net geskiedenis nie. Dit is ’n realiteit 
wat nou nog ’n impak op ons het. Ons kan die kragtige dade van God 
gerus weer en weer in herinnering bring.

Sing: Psalm 105-1:1, 5
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Middelburg-Noord)
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Sondag 7 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 14:1-31
Fokusgedeelte: Eksodus 14:14

Wees kalm, die Here baklei vir jou

Die Israeliete was haastig om te trek. Die skoene was aan die voete, 
die kierie was in die hand. Nou het hulle egter hulleself in die see 

vasgeloop. Hulle was onseker toe hulle begin reis het, maar nou is hulle 
seker van hulle dood. Hulle lê onmiddellik ’n klag teen Moses. Hulle 
begin dadelik om geraas te maak. Die Israeliete gaan selfs sover om te 
sê dat hulle liewers die farao sal dien, hulle sal liewers weer slawe wees 
as om in die woestyn te sterf. Hulle vertrou die farao met hulle lewens, 
maar sukkel om die Here te vertrou. 

Met die stormloop van perde en strydwaens het die Israeliete vergeet 
van die Here se kragtige dade en hulle fokus nou net op die vyand se 
krag. Dit is so hartseer, want die vo rige hoofstuk gaan juis daaroor dat 
jy herinner moet word aan die Here se kragtige dade. Dan kom die 
opdrag: “Staan vas! Kyk hoe die Here julle gaan red.” Die fokus moenie 
op die vyand se krag wees nie, want daar is geen mag groter as die 
Here se mag nie. Daar behoort gefo kus te word op die Here se redding. 
Daarom moes die Israeliete kalm bly. Die Here voer self die oorlog. Die 
Here gaan self vooruit.

Baie van ons fokus ook te maklik op die vyand se krag. Ons moet val 
in ons skoene soos wat ons die doodloopstraat hier voor ons sien. Maar 
die Here se krag is altyd groter.

Sing: Psalm 2-1:1-3
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Middelburg-Noord)
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Maandag 8 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 17:8-16
Fokusgedeelte: Eksodus 17:14-15 (1983-vertaling)

God gee die oorwinning!

Wanneer die Amalekiete naderkom, weet Moses met die genade 
van God presies wat om te doen. Hy sê dadelik vir Josua dat hy 

vir homself manskappe moet kies, want hier kom oorlog! Josua kies die 
man skappe, maar dit is nie wat die oorlog gaan wen nie. Moses hou die 
kierie op en dit is ’n teken van God se oorwinning.

Terwyl hierdie kierie opgehou word, was die Israeliete die sterkste; 
wanneer hierdie kierie opgehou was, sou hulle nie verloor het nie. Dit is 
hoe God dit wou gehad het. 

Moses raak dan moeg, en hy kan nie meer die kierie ophou nie. Maar 
God gebruik ook vir Aäron en vir Hur om vir Moses by te staan. Hy kan 
nie self die kierie ophou nie.

Hoe baie keer probeer ons self die spreekwoordelike kierie ophou? Hoe 
baie keer probeer ons in ons eie kragte oorwinnings behaal? Hoe baie 
keer besef ons dat die oorwinning werklik genade is en Godgegewe? 
God stuur mense op ons pad om ons te help en die “kierie” op te hou. 
Ons as gelowiges moet besef dat die oorwinning alleen aan God be-
hoort en nie aan ons nie.

Kyk wat maak Moses, hy bou ’n altaar en noem dit: Die HERE gee my 
die oorwinning. Dit is daar vir almal om te sien. Hierdie altaar is tot eer 
van die HERE! Moses besef, oorwinning kom van die HERE af. 

Laat ons as gelowiges ook besef dat God mense op ons pad stuur om 
die “kierie” op te hou en dat die oorwinning aan Hom alleen behoort.

Sing: Psalm 110-2:1,2, 5
Ds. PW Smit (Wouter) (Vereeniging)
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Dinsdag 9 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 20:1-17
Fokusgedeelte: Eksodus 20:7

Moenie die Naam van God misbruik nie!

So baie hoor ons hierdie gebod. Sondag na Sondag luister ons hoe 
die wet van die HERE voorgehou word aan die gemeente. Maar wat 

doen ons as ons werklik gekonfronteer word met misbruik van die HERE 
se Naam? God se Naam is kosbaar! En as iets kosbaar is, dan hanteer jy 
dit met respek. As iets vir jou kosbaar is, dan sien jy om na hierdie item, 
wat dit ook al mag wees. God se Naam moet gerespekteer word in alle 
omstandighede.

Hierdie woorde is baie bekend vir gelowiges. Dit gaan daaroor dat 
ons nie God se Naam met disrespek moet gebruik nie. Die gebed wat 
Jesus vir sy dissipels leer, wys ons dat God se Naam geheilig moet word 
en nie misbruik word nie.

Kyk na dit wat jy beleef elke dag – word die HERE se Naam misbruik 
op plekke in jou lewe? As ons net kyk na die sosiale media en na tele-
visieprogramme, dan beleef ons dit keer op keer. Ons beleef dat mense 
nie meer respek het vir die Naam van God nie. Sommige mense gebruik 
God se Naam as ’n stopwoord of selfs ’n vloekwoord.

Wat gemaak as ons dit dan hoor? Is ons reaksie net “Ag nee! Ek kan 
dit nie glo nie!” en dan kyk ons maar verder? Of skakel ons die pro-
gram af? Wat gemaak as iemand in ’n gesprek die Naam van die HERE 
mis bruik? Ons kan nie stilbly nie! Ons het ’n verantwoordelikheid om 
hierdie kosbare Naam van die HERE te beskerm. 

Laat ons die HERE se Naam ook as heilig beskou in alles wat ons doen 
en sê.

Sing: Psalm 33-2:1, 7
Ds. PW Smit (Wouter) Vereeniging
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Woensdag 10 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 24:1-18
Fokusgedeelte: Eksodus 24:6-8

God verseker sy volk van sy beloftes

Dit is veral in moeilike tye dat ons baie bewus raak van ons eie en die 
wêreld se onvermoë om beloftes na te kom. Ons word teleurgestel 

en dit bring onsekerheid.
Vir Israel was die woestynreis ook ’n baie moeilike tyd. Hulle het baie 

be loftes ontvang dat die Here hulle sal bewaar en die land Kanaän vir 
hulle sal gee. Die omstandighede was egter só moeilik dat hulle dikwels 
getwyfel het.

Op die berg Sinaï verskyn die Here dan op ’n besondere manier aan sy 
volk (vs 17) om sy verbond met hulle met bloed te bevestig. Die bloed 
is die simbool dat God se volk van die ou verbond gereinig is van hulle 
sonde en ingelyf is in die koninkryk van God om aan Hom gehoorsaam 
te wees (vs 6-8). So is hulle verseker van sy beloftes.

Tog kon die bloed van diere nooit die sondes wegneem nie. Dit was 
slegs heenwysings na die bloed van Jesus Christus, die Middelaar van 
die nuwe verbond (Heb. 9:12-15). Sy bloed is dan ook vir jou wat in 
Hom glo, die versekering van vergifnis van jou sonde en van die ewige 
lewe.

As jy dan teleurgestel word en twyfel jou beetpak omdat jou lewe nie 
ver loop soos jy beplan en dalk gebid het nie, onthou, by jou doop is God 
se genadeverbond met jou bevestig en elke keer as jy nagmaal gebruik, 
word jy deur die Heilige Gees verseker van sy genadige voorsiening.

Vertrou dan op Hom en wees self ook gehoorsaam en betroubaar.

Sing: Skrifberyming 5-3:2
Ds. JB du Plessis (Jan) (Emeritus)
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Donderdag 11 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 25:10-22
Fokusgedeelte: Eksodus 25:22

God verseker sy volk van sy teenwoordigheid

In tye van nood word daar dikwels gevra: Waar is God? So het Dawid 
se vyande ook in sy nood met hom gespot en gevra: “En waar is jou 

God nou?” (Ps. 42:4).
Die Israeliete het ook tydens die woestynreis vir Moses gevra: “Is die 

Here by ons of nie?” (Eks. 17:7). Om hulle te verseker van sy teen woor-
digheid, gee die Here dan by Sinai vir Moses die opdrag om ’n heilig-
dom, ’n tabernakel vir die Here te maak (Eks. 25:8). Daarbinne moes hy 
die verbondsark plaas, volgens baie presiese voorskrifte ge maak, met 
die twee tafels van die wet daarin (vs 16). Die ark was die simboliese 
troon van die Here, die genadige, onsienlike God, die Koning van Israel, 
wat reg en geregtigheid deur sy wet handhaaf. So was die ark dan die 
simbool dat Hy by sy volk woon. Daarvandaan het Hy ook aan Moses 
sy Woord aan sy volk bekendgemaak.

Die teenwoordigheid van God het ’n fi siese werklikheid geword toe 
die Woord vlees geword het (Joh. 1:14) met die koms van Jesus Christus 
na die aarde toe. Hy is “Immanuel,” God met ons. Hy het ons met God 
versoen en woon deur sy Gees in elkeen wat in Hom glo. Daarvan word 
ons deur sy Woord en Gees verseker.

As jy dan ooit twyfel, of as die wêreld spottend vra: “En waar is jou 
God nou?” kan jy met vaste sekerheid bely, op grond van sy Woord glo 
ek dat Hy in beheer van alles is en dat Hy altyd by my is.

Sing: Psalm 73-1:1, 10
Ds. JB du Plessis (Jan) (Emeritus)
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Vrydag 12 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 31:12-18
Fokusgedeelte: Eksodus 31:12-18

Die sabbat in ons lewe vandag

God is besonder besorg oor die sabbat. Die Israeliete moet besef 
dat hulle anders moet wees as die volke rondom hulle, daarom 

moet hulle die sabbat nakom. God het die Israeliete vir Hom geheilig, 
vir Hom afgesonder. Die Israeliete moes geleer word hoe om te rus ná 
al die slawewerk van Egipte, maar meer as dit, hulle moes kon wys dat 
hulle God dien. God is só besorg oor die sabbat dat Hy die ontheiliging 
daar van met die dood straf.

As God dan so besorg is oor die sabbat, só besorg is dat Hy direk 
be veel “Elkeen wat op die sabbatdag werk, moet doodgemaak word”, 
wat het nou verander? Ons kan tog nie sê dat ons dieselfde sabbat van 
die Ou-Testamentiese wette nakom soos die Jode en Israeliete gedoen 
het, en steeds doen nie? Is ons dan onder die oordeel, staan ons onder 
hier die doodstraf?

Wanneer ons oor iets onseker is, is die belydenis ’n goeie plek om die 
antwoorde te gaan soek. Sondag 38 van die Heidelbergse Kategismus 
leer ons oor die doel van die sabbat. Die vierde gebod en die sabbatdag 
leer ons in die vervulling van Christus dat ek elke dag van my lewe van 
my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin 
ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe.

Wanneer ek nie van my bose werke rus nie, en nie glo nie, dan leef 
ek onder die swaard van die regverdige oordeel van God. Wanneer ek 
egter in geloof my Verlosser in dankbaarheid navolg, veral deur teen 
die sonde te stry en van my bose werke te rus, kom ek ook hierin die 
sab batsgebod na. Ek lewe heilig en afgesonder om so te wys aan Wie 
ek behoort.

Sing: Psalm 31-1:1, 2
Ds. SJL Linde (Lohan) (Pretoria Wonderboom-Suid)
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Saterdag 13 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 32:1-20
Fokusgedeelte: Eksodus 32:1-20

Die les van die goue kalf

’n Mens kyk baie keer na die geskiedenis van die goue kalf, en dan 
voel dit of dit baie ver verwyder is van my huidige omstandighede. 

Hierdie is nie die tipe sonde waaraan ek myself ooit sal skuldig maak 
nie, is dit? Om voor ’n goue kalf te sing en te dans, nee, ek sien nie hoe 
ek dit doen nie. Hierdie is darem een van die sondes waaroor ek nie 
hoef bekommerd te wees in my daaglikse lewe nie.

So redeneer ons, en tog word ons so maklik saamgesleep deur idees, 
deur die tydsgees, deur die kultuur. Baie nuwe foefi es, toepassings, 
media-dinge, idees wat ons net vir soetkoek opeet, sonder om te dink 
aan die implikasie, die gevaar, waarin dit ons onsself kan laat bevind.

Hier is 3000 Israeliete wat die hele volk skuldig maak aan afgodery. 
3000 mense wat ’n halfmiljoen op die verkeerde pad lei. Deur net een-
vou dig die leuen by die res te laat posvat dat daar nie ’n ander manier, 
’n ander opsie is nie. Moses is weg, en hierdie is die pad vorentoe.

Hoe maklik en hoeveel keer is ons al op ’n pad vorentoe, ’n entjie ver 
weg, voordat ons besef dat hierdie pad nie slim, wys, of selfs dalk Chris-
telik is nie. Maak ons seker dat dit wat ons dink en doen en sê, alles tot 
eer van God is? Dat ons nie dalk meegesleur is deur ’n leuen nie. Skielik 
is ons besig om meer aandag en tyd te gee aan iets wat God nie dien 
nie, iets wat Hy heeltemal verafsku en selfs haat?

Voor ons die waarskuwing van die goue kalf afmaak as iets wat ek 
nooit sal doen nie, moet ons eers ware selfondersoek doen om seker te 
maak dat ek nie besig is om voor ’n goue kalf te kniel nie.

Sing: Psalm 103-1:1, 7
Ds. SJL Linde (Lohan) (Pretoria Wonderboom-Suid)
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Sondag 14 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 33:12-13
Fokusgedeelte: Eksodus 33:19 (1933/53-vertaling)

God gee genade volgens sy eie besluit

Israel het teen God gerebelleer deur ’n goue kalf te maak om te aanbid. 
Die Here sê dan vir Moses dat sy toorn nou teen hulle gaan ontvlam 

en hulle gaan verteer, waarop Moses reageer met ’n gebed vir die volk. 
In vers 15 sê hy: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af 
laat wegtrek nie.”

Wanneer die Here dan antwoord dat Hy saam sal gaan, vra Moses in 
vers 18 dat hy die Here se heerlikheid wil sien sodat hy die versekering 
kan kry dat God wel in sy genade by Israel sal wees. Dan openbaar God 
dat Hy sy Naam sal uitroep, gevolg deur die woorde: “Ek sal genadig 
wees vir wie Ek wil genadig wees.”

Sy Naam “die Here” is dieselfde Naam as in hoofstuk 3:14 waar die 
Here aan Moses sê dat: “Ek is.” Hy is wat Hy is sonder dat iets buite 
Homself sy bestaan bepaal. Hierdie keer gee die Here nog ’n verklaring 
oor Wie Hy is: “Ek sal my genade en ontferming betoon aan wie Ek wil.” 
Hy doen wat hy doen sonder dat iets buite Homself sy keuses be paal 
– ook ten opsigte van die genade wat Hy gee. Sy besluite het hulle 
oorsprong in sy soewereine wil.

God se absolute vryheid om genadig te wees teenoor wie Hy wil, gee 
vir Moses die versekering dat sy besluit om genade aan hulle te toon, 
nie verander het nie en Hy sal saam met hulle na die beloofde land 
gaan.

God openbaar sy genade aan ons sodat ons saam met Hom kan leef 
deur sy Seun, Jesus Christus. Hy besluit in sy heerlikheid, sonder dat ’n 
mens iets daarvoor doen, om genade aan ons te betoon deur die kruis-
dood van Jesus. Niks kan sy besluit keer nie. Daarom moet ons met 
dankbaarheid in aanbidding voor Hom staan.

Sing: Psalm 86-1:8
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)
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Maandag 15 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 34:10-28
Fokusgedeelte: Eksodus 34:14 (1933/53-vertaling)

Aan God alleen alle eer

Moses het die eerste kliptafels stukkend gegooi in aanskoue van 
die volk wat hulle rug gruwelik op God draai en die goue kalf 

aanbid (32:19). Moses smeek om genade en bid dat God hulle as sy 
erfdeel sal neem. Die Here antwoord in 34:10: “Kyk, Ek sluit ’n verbond.” 
’n Verbond is God se genadige handeling waarin Hy die verbondsvolk 
se ke re seëninge sal gee as hulle sekere bepalings gehoorsaam.

Die Here beveel dan op grond van hierdie verbond: “Let op wat Ek jou 
vandag beveel … Julle mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.” 
Vers 14 maak duidelik wat die verbond van Israel eis. “Want jy mag jou 
nie neerbuig voor ’n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers – 
’n jaloerse God is Hy.” Die eis van die verbond is vir aanbidding van die 
Here alleen. Sy Naam is “Jaloers”.

Hy maak Homself ook so bekend in die wet. Hy is jaloers en daar mag 
voor geen ander gode gebuig word nie. Sy jaloesie is nie oor iets wat 
nie aan Hom behoort nie, soos iemand wat jaloers is op iemand anders 
wat iets het wat hulle graag wou hê nie. Maar sy jaloersheid is juis oor 
dit wat aan Hom behoort en Hom toekom wat Hy nie sal prysgee nie, 
soos ’n man wat jaloers is op die liefde van sy vrou. Alle eer en heerlik-
heid kom alleen aan Hom toe. Hy alleen is dit waardig. Hy het geskape 
sodat sy skepping Hom sal verheerlik.

Hy gee sy Heilige Gees om kragtig in ons te werk, juis om Hom alleen 
te dien en te verheerlik. Dit is ’n gruwel om jou Godgegewe lewe te 
gebruik om egbreuk te pleeg teen die Almagtige (Jak. 4:4). 

Gee jouself as lewende en heilige off er wat vir Hom aanneemlik is.

Sing: Psalm 146-1:4, 8
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)
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Dinsdag 16 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 1 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Levitikus 1:1-9

Die evangelie volgens Levitikus

Dis ’n wonderlike belewenis as jy die nuwe jaar met ’n blye boodskap 
kan begin: Jesus Christus het jou saak met God reggemaak en aan 

sy hand kan jy hierdie jaar met sy onbekende toekoms tegemoetstap.
Dit is immers die evangelie wat deur die hele Bybel, ook in Levitikus, 

ons wil begelei. Christus sê Self: “Julle ondersoek die Skrifte, en dis hulle 
wat van My getuig” (Joh 5:39).

Ook al die wette en bepalings van Levitikus wil ons by die Here Jesus 
bring. Die kerk bely dat “die waarheid en inhoud daarvan nogtans vir 
ons in Jesus Christus bly bestaan: in Hom het hierdie seremonies en 
heen wysings juis hulle vervulling” (NGB, art 25). Die Heidelbergse Kate-
gismus sê dat die off ers en ander seremonies van die wet prente is van 
dit wat Jesus Christus vir ons beteken (HK So. 6, vr 19).

In ons openingshoofstuk word die brandoff er bespreek. Dit was ’n 
vrywillige off er (vs 2). So het Christus Homself oorgegee as ’n off er aan 
God … (Ef 5:2). Dit vind welgevalle by die Here, want dis “’n liefl ike geur 
van die Here” (vs 3, 4, 9, 13, 17). So het Jesus se off er ook ’n wel ge valle 
by God gevind: dit was ’n “liefl ike geur” vir God (Ef 5:2).

Hierdie brandoff er simboliseer die volkome oorgawe van die off eraar 
aan die Here. O, dis vir ons tog so moeilik om alles op die altaar te lê! 
Ge lukkig het Christus vir ons die wet ook hierin vervul, daarin dat Hy 
“Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid 
…” (Tit 2:14).

Watter vreugde is dit nie dat ons verby die skadubeelde van die Ou 
Tes ta ment mag terugkyk na die werklikheid van Hom wat vir ons intree 
by ons Vader!

Sing: Psalm 20-1:1-3
Dagstukkie Almanak 2009
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Woensdag 17 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 2
Fokusgedeelte: Levitikus 2:13

Moenie die sout vergeet nie!

Al die off ers het een ding vir die Israeliet beklemtoon en dit is dat 
God die absolute middelpunt van ons lewe moet wees. Ook die 

graan  off er was ’n neerbuiging voor God waarmee jy erken dat God die 
begin en einde van jou lewe is. Dit was ’n belydenis voor God dat uit 
God en deur God en tot God alle dinge is. Hier staan ek met die graan 
in my hande. U het my gehelp. U is betrokke tot by my daaglikse werk 
op my lande. Met hierdie graanoff er erken ek u genade en hulp. Ek 
erken dat ek van U volkome afhanklik is. Ek erken dat U my eienaar en 
weldoener is. En soos ’n deel van hierdie off er gaan brand in die vuur, 
so brand my hart vol liefde tot u eer.
So bid ons ook aan tafel. Ons off er aan die Here. ’n Erkenning dat ons 

elke dag van God afhanklik is. Hy is ons eienaar en versorger. Ook ’n 
belydenis dat ons van brood alleen nie kan lewe nie, maar dat ons nuwe 
lewe in Jesus as die ware brood van Bo die heel belangrikste is.
En dan is daar die sout wat nooit vergeet moet word nie (vs 13). Die 

een wat die off er bring, bring nie sout saam nie. By die tempel is ’n 
sout kamer. Die sout word deur God verskaf. Van die vroegste tye af was 
sout ’n teken van vriendskap. Wanneer mense met mekaar ’n verbond 
sluit, het hulle dit bevestig deur saam te eet met sout wat gesprinkel 
word. Net so gee God die sout en bevestig Hy sy trou en vriendskap 
aan die off eraar. 
Maar God leer ook dat ons off ers ten diepste onsmaaklik is. Net God 

kan smaak aan ons lewe gee. Sonder God is jou lewe laf en fl ou soos 
kos sonder sout.

Sing: Psalm 128-1:1
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)
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Donderdag 18 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 3:1-17
Fokusgedeelte: Levitikus 3:14

Stappe om met God fees te vier

Jy nooi nie iemand wat jou kwaad aandoen, uit vir ’n lekker ete nie. Jy 
nooi mense met wie jy in vrede leef.
Die vredesoff er (ook maaltydoff er of dankoff er genoem) vertel ons 

hoe God se vyande by ’n punt kan kom dat hulle in vrede saam met Hom 
’n feesmaal vier. Eers moet die persoon wat aan God ongehoorsaam 
was, ’n off er bring. Met sy hand op die off erdier se kop het sy skuld op 
die dier oorgegaan. Daarna moes hy self die dier slag.

Die dier se vet en sy niere is aan die Here geoff er. Die vet was ’n 
teken van die beste deel. Die niere was tekens van ’n mens se gevoel, 
ge dagtes en gewete. So het jy jouself aan God geoff er. Dit het die weg 
ge baan om weer in vrede voor God te leef.

Anders as sommige ander off ers, kon die persoon wat die off er ge-
bring het, en ook sy huisgenote, van die off ervleis eet (Deut. 12:6, 7, 17, 
18). Hulle moes dit in God se teenwoordigheid eet. God het ’n deel van 
die off erdier gekry en hulle ook. Dit was ’n teken van vrede tussen hulle 
en God. Daarom kon hulle met God feesvier.

Tog was daar ’n probleem. Die Jode van ouds moes telkens weer en 
weer vredeoff ers bring, omdat die off erdiere nie regtig hulle skuld kon 
wegneem nie. Hulle moes hulleself eintlik off er.

Net ’n volmaakte menseoff er kon ware, standhoudende vrede bring. 
Dit het gebeur toe God sy eie Seun aan die kruis laat off er het. Ons kan 
met ons beste pogings nooit toegang tot God se vredesmaal kry nie. 
Dit is alleen moontlik wanneer ons aanvaar dat ons Here se volmaakte 
off er vrede met God gebring het. 

Gelowiges kan uitsien om aan sy bruilofs maal aan te sit en fees te 
vier.

Sing: Skrifberyming 1-1:1, 3
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Vrydag 19 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 4:1-12
Fokusgedeelte: Levitikus 4:2, 3

Let op hoe jy leef

Al probeer ons hoe hard om aan God gehoorsaam te wees, leer Levi-
tikus 4 ons dat mens so maklik onopsetlik, in swakheid, kan sondig. 

Levitikus 4:1-12 wys wat gedoen moes word wanneer die hoëpriester 
on op setlik gesondig het. Die res van die hoofstuk leer wat gedoen 
moes word wanneer die hele volk (vs 13-21), gesagdraers (vs 22-26) of 
ge wone burgers (vs 27-35) onopsetlik aan God ongehoorsaam was.

’n Kerkleier, byvoorbeeld ’n predikant of ouderling, kan onbedoeld iets 
sê wat by nabaat blyk strydig met God se Woord te wees. So ’n dwaling 
kan die Here se kerk op ’n dwaalspoor bring en groot skade veroorsaak. 
Gelowiges kan goedbedoelde gebruike mettertyd so verhef asof dit ’n 
voor waarde vir mens se verlossing is. Wanneer leiers ongewilde keuses 
moet maak, kan hulle maklik toegee aan die druk om ’n gewilde, maar 
eint lik verkeerde keuse te maak. Dit is so maklik om iemand te verdink, 
te oordeel of in ’n oomblik van onnadenkendheid te beskinder.

Al die bogenoemde sondes val onder onopsetlike sondes. Onopsetlike 
sondes bly verkeerd en moet ook gestraf word. Levitikus 4 leer dat die 
ge noemde oortreders se off ers gewissel het van ’n bul tot ’n skaap- of 
bok ooi. Die verskillende off ers het verband gehou met die eff ek wat 
hulle sonde gehad het.

Die off ers vir onopsetlike sondes herinner ons dat ons onmoontlik 
met ’n goeie lewe ons gebroke verhouding met God kan regmaak. God 
het egter in sy genade aan ons ’n Hoëpriester gegee wat meegevoel 
het met na la tige en onopsetlike sondaars (Heb. 5:2). Ons Here Jesus het 
met sy volmaakte off er vir ons die saligheid verwerf wat ons nie met 
ons beste pogings kan verwerf nie.

Sing: Skrifberyming 9-1:1, 11
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Saterdag 20 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 5:14-19
Fokusgedeelte: Levitikus 5:15

Daar is vergifnis vir ons onnadenkende sondes

’n Gelowige kan die beste bedoelings hê om God gehoorsaam te 
wees, maar steeds verkeerd doen. Ou-Testamentiese gelowiges 

kon byvoorbeeld met opregte bedoelings ’n dier off er en na die tyd 
be sef die dier het eintlik iets makeer. So ’n oortreding was nie opsetlik 
nie. Ander mense het waarskynlik nie eers daarvan geweet nie, maar die 
skul  dige se gewete het hom gepla.

Wanneer die skuldige daarna ’n ram as off er gebring het, het die 
pries  ter bepaal of die ram se waarde verband hou met sy skuld. Indien 
die ram se waarde te min was, moes die persoon silwer byvoeg soos 
wat die priester bepaal het. Sy off er se waarde was nie gelykstaande 
aan sy oor treding nie, maar dit moes twintig persent groter wees. So 
kon hy vrede vir sy gemoed kry. Wat leer ons hieruit?

Eerstens, ons beste pogings om aan die Here gehoorsaam te wees, is 
nie volmaak nie. Ander mense het miskien geen idee van ons foute nie, 
maar God se Gees maak ons oë daarvoor oop en laat ons skuldig voel. 
Dié soort oortreding bly jou gewete pla. So ’n skuldige gewete bring 
ver wydering tussen jou en God. Dit het versoening nodig om jou ver-
hou ding met Hom te herstel.

Tweedens, die skuldoff er het ook ’n element van vergoeding bevat. 
Die skuld is nie net terugbetaal nie. ’n Ekstra twintig persent moes be-
taal word. ’n Gelowige wat verkeerd gedoen het, kry vrede wanneer hy 
besef Jesus het ook dáárvoor betaal. 

Wanneer mens Jesus se off er aan vaar, verander sy Gees jou ingesteld-
heid. Jy wil vergoed wat jy verkeerd gedoen het én sy Gees spoor jou 
aan om uit dankbaarheid nóg meer te doen. Jou herstelde verhouding 
met God werk ’n nuwe ingesteldheid in jou.

Sing: Psalm 99-1:1, 5
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Sondag 21 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 10
Fokusgedeelte: Levitikus 10:2

God se goeie vuur kan dodelik wees vir nalatiges

In Levitikus 9:23, 24 word die magtige teenwoordigheid van die Here 
sigbaar voor die hele volk in die vorm van vuur op die brandoff eraltaar. 

Dit was die nasionale en openbare ingebruikneming van die tabernakel 
en die priesterdiens. Al die voorskrifte van die Here oor die toebehore 
van die tabernakel (vanaf Eks. 25), die voorgeskrewe off ers (Lev. 1-7) en 
die priesterdiens (Lev. 8 en 9) kom nou saam en tree in werking. 

’n Groot geleentheid! Die Here wil in die midde van sy volk woon, 
maar die priesters se ontsag vir die Here moet vir die hele volk duidelik 
wees. Dit is geen ligtelike saak dat die God wie se liefde heilig is, in 
jou midde woon nie. Die volk van die Here word geweldig geskok, 
want Aäron se twee seuns Nadab en Abihu word deur vuur wat van die 
Here af gekom het, verteer en gedood in die teenwoordigheid van die 
Here. Moontlik het hulle ongeoorloofde wierook vir die Here probeer 
brand (Eks. 30:9), of hulle was dalk aangeklam (Lev. 10:9) toe hulle hul 
priesterdiens moes waarneem, of hulle het dalk probeer ingaan agter 
die voorhangsel van die allerheiligste gedeelte van die tabernakel waar 
net Aäron mag ingegaan het (Lev. 16:2). Die punt van die saak is egter 
dat hulle ongeoorloofde vuur wat nie deur die Here beveel is nie, aan 
die Here aangebied het. Die Here wil in sy erediens gedien word nie na 
ons eie goeddunke nie, maar soos Hy duidelik beveel in sy Woord. 

Mens sou kon dink dat ná die openbaring van God se nuwe bedeling 
van genade en waarheid in Jesus Christus (Joh. 1:17), God nie meer ’n 
ver terende vuur sou wees nie, maar Hy is (Heb. 12:29; 10:31). Wie nou 
die genadige God wat met ons praat deur sy Seun, Jesus Christus, afwys 
(Heb. 12:25; 10:22, 26, 27), kry self te doen met die verterende vuur 
waar  mee Jesus gedoop is aan die kruis ter wille van ons (Luk. 12:49).

Sing: Psalm 97-1:2, 6, 7
Ds. JH Grobler (Hans) (Reddersburg/Bloemfontein Suidheuwels)
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Maandag 22 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 11
Fokusgedeelte: Levitikus 10:10, 11; 11:45-47

Onderrig in voedselkeuses om heilig te lewe

Die indeling van die diereryk in Levitikus 11 het simbolies gewys op 
heilig wees in die heilige God se teenwoordigheid (11:45). Verse 1-8 

handel oor eetbare (rein) en oneetbare (onrein) landdiere; verse 9-12 
oor waterdiere en verse 13-23 oor vlieënde diere. Verse 24-47 han del 
oor die reinigingsprosedure in geval van besmetting met ’n on rein dier.  
In elke klas word die beginsel van beweging gestel. Diere wat nie vol-
doen aan die betrokke klas se manier van beweging nie, is as on rein ver-
klaar.  ’n Verdere indeling by die land- en vlieënde diere bepaal watter 
diere as off erandes gebruik kon word. Hierdie hoofstuk weerspieël die 
grade van heiligheid in die laer van God se volk: die priesters wat off er, 
was heilig; die meerderheid van die volk in die kamp/laer was rein en 
die bui te kant van die laer was onrein.

Die onderskeid tussen rein en onrein kos het gedui op die afsondering 
van God se heilige volk van die heidennasies. Hulle dieet, wat beperk 
was tot sekere voedsel, was ’n uitdrukking daarvan dat God Homself in 
sy keuse uit al die nasies, tot Israel beperk het. As Israel daagliks moes 
onderskei tussen rein en onrein voedsel, word hulle daaraan herinner 
dat heiligheid méér was as eet en drink. Hulle leefwyse moes gekenmerk 
word deur reinheid en suiwerheid (vgl. Matt. 5:48; Rom. 14:14, 17; Titus 
1:15).

Die koms van Christus het die middelmuur van skeiding tussen Jood 
en nie-Jood, waarvan die onderskeid in voedsel simbool was, verwyder 
(Ef. 2:14; Hand. 10:11-15). Reinheid of onreinheid word nou nie deur 
voedsel bepaal nie, maar deur wat uit jou hart uitgaan (Mark. 7:14-23). 
Om heilig en rein voor God in die erediens (Heb. 10:19-22), elke dag 
en oomblik in sy teen woordigheid te mag leef, dáártoe roep God sy 
kerk op (1 Pet. 1:16; 2 Kor. 7:1; Matt. 5:8; Rom. 1:18-32). Hy het sy kerk 
deur die Heilige Gees geheilig en deur die bloed van ons enigste Hoë-
priester, Jesus Christus ons Here, gereinig (1 Kor. 6:11).

Sing: Psalm 99-1:1, 2, 5; 15-1: 1; 34-1:5
Ds. JH Grobler (Hans) (Reddersburg en Bloemfontein-Suidheuwels)
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Dinsdag 23 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 16:29-34
Fokusgedeelte: Levitikus 16:34a

My lewe – ware verootmoediging voor God in sy heiligheid

Levitikus 16 beskryf aan ons in die fynste besonderhede die opdrag 
wat die Here deur Moses aan Aäron, die dienende hoëpriester, ge-

gee het oor hoe versoening vir die sonde van die Israeliete gedoen 
moes word. Na aanleiding van die gebeure wat gelei het tot die dood 
van Aäron se twee seuns toe hulle ’n off er aan die Here wou bring, het 
die Here die opdrag aan Moses gegee.

Dit was nodig, want die heiligheid van God en sy voorskrifte is met-
tertyd in Israel se godsdiens geminag en verwater. Aäron se seuns het 
sommer gemaak soos hulle wil. Geen ontsag, geen verootmoediging. 
Vir hulle net nog ’n “sommer maar net”-handeling. 

Daarom hoor Aäron “… hy mag nooit sommer in die heiligdom agter 
die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek ver-
skyn telkens in ’n wolk bokant die deksel van die ark en as Aäron sommer 
ingaan, sal hy sterwe.”

’n Lewe voor God in sy heiligheid is nie ”sommer” nie. Dit vra ware 
na denke oor dit waarmee ons besig is. Besig wees soos God dit van 
ons vra. Nie sommer iets uitlaat of verander; bietjie aanpas en vinniger, 
makliker maak nie. Dit was duidelik uit die opdrag aan Aäron. Dit het 
egter nie net hom ingesluit nie. Dit het die hele volk geraak en hulle 
is daarby betrek. Almal moes dit as ’n vaste instelling handhaaf. Hulle 
moes vas en alle werk staak. Hulle moes besef dat dit die “rusdag van 
alle rusdae” is. 

Dit wat heenwys na die versoening van alle versoenings wat aan die 
kruis en deur die graf heen, in Christus vir ons bewerk is. Nie sommer 
net nie.

Die Heilige Gees roep en lei ons elke dag tot ’n lewe van dankbare 
ver ootmoediging voor God in sy heiligheid.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. MP Fourie (Emeritus)
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Woensdag 24 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 19:1-8 
Fokusgedeelte: Levitikus 19:2

My lewe – ’n dankbare lewe voor God in sy heiligheid

Is daar ’n verskil tussen jou godsdiensbeoefening en jou godsdiensbe-
lewing? Dit klink bietjie onsinnig, maar dis tog iets waaroor ons elke 

oomblik moet nadink. Dis belangrik dat dit in lyn met mekaar sal 
wees.

Indien nie, word ons verhouding met God in sy heiligheid tydens ons 
godsdiensbeoefening iets anders as wat ons verhouding met God in sy 
heiligheid in ons daaglikse lewe is. As daar ’n verskil bestaan, gaan dit 
daartoe lei dat ons nou en dan in ons dag of week ’n bietjie gaan afwyk 
van hoe ons voor God lewe om Hom “sommer maar” vir ’n oomblik te 
dien. My hele lewe voor God in sy heiligheid moet egter ’n dankbare 
lewe wees vir die ware versoening in Jesus Christus.

Lees die verse wat aangedui is en, soos die gang van die hele hoofstuk, 
mag ons dink dit is ’n bietjie deurmekaar. Dit is nie, maar dit lyk so 
omdat ons geneig is om die lewensterreine af te baken en ons vergeet 
dat daar ’n onlosmaaklike eenheid bestaan waarin alles draai om ons 
lewe voor God in sy heiligheid. Ons mag ons nie probeer losmaak hier-
van nie.

Dwarsdeur die gedeelte staan een ding voorop, en dit is lewens hei-
ligheid. Dit is nie iets wat ons kan uitdink nie. Die Heilige Gees is elke 
dag besig om ons te neem op die pad van heiligmaking – om heilig te 
lewe voor God. 

Hy is ons God en in ons verhouding met Hom – die verbondsverhouding 
– moet ons altyd onthou dat daar voorregte en ver ant woordelikhede is. 
Ons hoor dat Hy sê: “Ek die Here julle God is heilig” en daarom eis Hy 
van ons: “Wees heilig.”

Sing: Psalm 25-1:6
Ds. MP Fourie (Emeritus)
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Donderdag 25 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 20
Fokusgedeelte: Levitikus 20:22-24, 26

Brakende land of braakland?

Wajjiqra …  En Hy (die HERE) het geroep. Dís die aangrypende naam 
van die boek Levitikus in Hebreeus. Vir die ou Jode het dit gevoel 

of uit hierdie boek ’n oorweldigende roep uitgaan: “Wees heilig, want Ek 
die HERE is heilig. Ek het julle (en jou en my persoonlik ook!) afgesonder 
uit die volke om aan My te behoort” (vs 26).

Deur die Gees ruk hierdie geweldige roep jou in ’n vreemde “wonder-
bare lig” in (1 Pet. 2:9) … want Hy bewóón ’n “ontoeganklike lig” – ver-
blindend (1 Tim. 6:16). God is áltyd groter as enigiets waaraan enige 
mens kan dink. Hy is soos die vuur wat in die doringbos brand sonder 
om dit uit te brand (Eks. 3). Hy is die absoluut Enige, Unieke, die 
Lewende sonder weerga). Hy is “die Heilige” wat wóón “op die lof sange 
van Israel” (Ps. 22:3). 

Dis Hy wat roep – na jou en my vandag, soos na Israel: Kom uit die 
doodsbestaan rondom jou … want jy is Myne! (vs 26)

En besef jy? Sy roep weerklink selfs uit die land op. Die bodem walg! 
Dit “braak” (Nuwe Nederlandse Vertaling) van al die onheiligheid wat 
op hom plaasvind: die afskuwelikste dinge wat vloek teen die “anders-
heid” van die lewende God. Levitikus 20 (en 19) se lyk-lewe of graf-lewe 
wat mense al dieper in hulle ou natuur inskroef, neem alle hoop weg! 
Hulle maak die land doodsiek; hulle word uitgebraak …

Daarenteen, deur Jesus Christus mag ek en jy elke dag deel hê aan 
God se eie heiligheid (sy onverganklike lewe) (Heb. 12:9, 10). “Die oue 
is verby, die nuwe het gekom” (2 Kor. 5:17). Daarom: Braak vir julle ’n 
braak  land (Jer. 4:3). 

Begin opnúút heilig lewe! Vandag, in hierdie land, midde-in hierdie 
“wêreldnag”.

Sing: Psalm 119-1:63
Dr. PP Krüger (Paul) (Emeritus)
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Vrydag 26 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 21:1-16 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Levitikus 21:8b; Hebreërs 7:23-28 (1983-vertaling)

Streng priestervoorskrifte in Christus vervul

Die boek Levitikus, soos ons nou reeds weet, gee talle voorskrifte 
van God om sy volk te heilig. Hoe leef mense heilig? Deur presies 

te doen wat God voorskryf!
In Levitikus 21 word streng voorskrifte aan drie groepe priesters 

(Leviete) gegee: 1. Die gewone priesters (vs 1-9). 2. Die hoëpriester (vs 
10-15). 3. Nakomelinge van Aäron met liggaamlike gestremdhede (vs 
16-23). Die hele volk moet egter hierdie voorskrifte ken, verstaan en 
eer  biedig (vs 8,24).

Priesters was bemiddelaars vir sondaars by God. Gewone mense was 
besmet (onheilig) deur sonde, skuld en onreinheid. As sulks kon hulle 
nie self tot hulle God nader nie. Alleen ’n off er sonder gebrek, en ’n 
pries ter aan God gewy en geheilig, kon versoening bring.

Die hoëpriester moes aan nog meer en strenger voorskrifte voldoen. 
Op die Groot Versoendag moes hy vir die hele volk intree, nadat hy 
homself met God versoen het. Priesters wat ’n liggaamsgebrek gehad 
het, mog egter nie as bemiddelaars optree nie. 

Hoekom nie? Waarskynlik omdat die straf van God vir die sonde, van 
Adam en Eva, en daarna, aan hulle sig baar was. Dit was onheiligend 
vir die Here. Alles sou genadevol ver an der met die koms en off er van 
Christus.

Ons lees in Hebreërs 7:23–28 dat Christus as beloofde en volmaakte 
Priester en Hoëpriester gekom het. Hy het vir eens en altyd almal wat in 
Hom glo, vir God geheilig. Al ons sondes, gebreke, skuld en strawwe is 
in sy soendood weggeneem. Met ons fi nale opstanding sal ons volmaak 
wees, soos Jesus. 

Intussen: Laat ons heilig leef, deur die Gees en Woord, want ons God 
is heilig.

Sing: Skrifberyming 1-3:1, 2
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)
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Saterdag 27 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 22:1-16 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Lev. 22:1, 2; Filip. 4:18b-20 (1983-vertaling)

Gee en bedien off ergawes tot eer van God

Die boek Levitikus lei gelowiges tydens die Ou Verbond om heilig te 
lewe tot eer van hulle God. Hoe leef mens heilig? Doen met lief de 

presies wat God vra!
In Levitikus 22 word voorskrifte aan die priesters gegee oor hoe om 

met die off ers wat die volk vir God bring, te handel. Daar was ver skillen-
de soorte off ers: brand-, graan-, dankoff ers, ensovoorts. 

Nou moet ons nie dink hierdie voorskrifte aan die priesters (Leviete) 
destyds, het nie vandag op ons betrekking nie. Ons dien immers vandag 
ook as pries ters van God (Rom. 15:16; 1 Pet. 2:9; Op. 1:6). Priesters van 
die Nuwe Verbond. Die ou Levitiese off er-rituele geld nie meer nie, 
want dis deur Christus volbring. Maar dieselfde beginsels vir die bring 
van ons dankoff ers en hoe daarmee gehandel word, geld steeds (Art. 
25 NGB).

Die volgende drie beginsels word aangedui in hoofstuk 22:1. Die 
pries   ter wat die off eraar bystaan, moet rein wees (vs 3). Wat ’n priester 
on rein maak, word vermeld in verse 4 tot 6a. ’n Priester kan homself 
weer reinig deur te bad en ’n dag te onttrek van diens (vs 6b en 7). 
’n Priester mag nie onrein off ers aan die Here bring nie. Onrein off ers 
word in vers 8 genoem. Onbevoegde persone mag nie van die gewyde 
off ers eet nie. Die beskrywing van onbevoegde persone word beskryf 
in verse 10 tot 16.

Paulus beskryf die gemeente van Filippense se hulp aan hom as ’n 
off er aan die Here, met ’n liefl ike geur, wat vir God aanneemlik en wel-
ge  vallig is (Fil. 4:18b-20).

Sing: Skrifberyming 1-2:2
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)
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Sondag 28 Maart

Skrifl esing: Levitikus 25:1–23 (1983-vertaling) 
Fokusgedeelte: Levitikus 25:17; Lukas 4:18, 19 (1983-vertaling)
 

Waarom Sabbats- en Jubeljare?

Die volk is nog by Sinai, kort voor hulle vertrek na Kanaän. Nou is die 
regte tyd om aan die volk te sê wie die ware eienaar van Ka naän 

(en die heelal) is. God self (Eks. 19:5). Daarom die voorskrifte hoe die 
volk met God se grond, mense, diere, plante, ekonomie, ja alles, moet 
handel. Twee hoofsake is in vandag se fokus: die Sabbats- en Jubel-
jaar.

Sabbatsjaar (vs 2-7)
Elke sewende jaar moet alles tot rus kom. Daar mag nie geploeg, gesaai 
en geoes word nie. Die hele volk, hulle slawe, vreemdelinge en by-
woners, diere, almal en alles moet rus. Rede: Tot eer van die Here (vs 4), 
omdat Hy omgee vir syne. Mense is nie robotte nie, diere ook nie, selfs 
die grond moet rus. Waarvan het mens en dier dan in die sewende jaar 
geleef? Wel, die sesde jaar het God ’n dubbele seën gegee. Daar was 
genoeg kos vir die sewende, selfs vir die agtste en negende jaar (vs 
18-22).

Jubeljaar (vs 8-17)
Ná nog sewe jaar breek die Jubeljaar aan. Elke 50ste jaar. Dan stort die 
Here nog meer genade oor sy mense, land en diere uit. Op die Groot 
Versoendag blaas die ramshoring (vs 8), dan begin die Jubeljaar. Alle 
skuld moet afgeskryf word. Mense wat hulle grond verloor het, kry dit 
terug. So is armoede en grondverlies voorkom.

Vervulling in Christus
In Lukas 4:18 en 19 kondig Christus (in Nasaret) aan dat hy God se ware 
en fi nale Jubeljaar bring. Hy doen dit in sy optredes, kruisiging, op-
standing en herskepping. In Hom word mense herbore, die aarde ver-
nuwe, en alle skuld vir ewige vernietig. Dis oorvloed genade en liefde!

Sing: Skrifberyming 11-3:3, 5
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)
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Maandag 29 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 26:1-13
Fokusgedeelte: Levitikus 26:13 (1983-vertaling)

God vra gehoorsaamheid uit dankbaarheid vir sy verlossing

Baie mense dink dat die manier van verlossing in die Ou Testament 
radikaal verskil het van dié in die Nuwe Testament in die opsig dat jy 

jou saligheid self moes verdien in die bedeling voor Christus. Die vo rige 
bedeling was op selfredding gegrond en die nuwe bedeling op red-
ding uit genade, dink hulle. Hulle glo in die tyd van die Ou Testament 
kon jy jou redding verdien deur die gebooie van God te gehoorsaam, 
maar in die Nuwe-Testamentiese bedeling vertrou jy op Christus wat 
die gebooie in jou plek volmaak nagekom het.

Hulle is natuurlik reg oor die huidige bedeling, dat ons deur genade 
alleen, deur Christus alleen gered word. Maar selfs in die ou bedeling 
was dit al so dat jy deur genade alleen, dit beteken deur Christus alleen, 
gered kon word. God het nie die Tien Gebooie gegee as ’n voorwaarde 
van redding nie, maar as ’n dankbare manier van lewe van mense wat 
klaar deur Hom uit genade alleen gered is. In Eksodus 20:2, waar God 
die Tien Gebooie aan die volk gee, herinner God immers sy volk eers 
daaraan dat Hy hulle uit Egipte verlos het, en dan gee Hy sy gebooie, 
die manier van lewe van mense wat dankbaar is vir sy verlossing uit 
genade.

Ons sien dit ook in Levitikus 26. God gee sy gebooie en Hy spel ook 
die seën duidelik uit vir dié wat sy gebooie gehoorsaam. En net wan-
neer die volk dink dat hulle al hierdie goed moet doen om gered te 
word, dan hoor hulle die evangelie in vers 13: “Ek is die Here julle God 
wat julle uit Egipte laat trek het sodat julle nie meer sy slawe hoef te wees 
nie. Ek het die juk wat julle moes dra, gebreek en julle vry gemaak.” 

Redding is dus altyd uit genade alleen en ware gehoorsaamheid is 
altyd uit dankbaarheid vir God se verlossing!

Sing: Psalm 128-1:1, 3
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Dinsdag 30 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 26:14-46
Fokusgedeelte: Levitikus 26:40-42 (1983-vertaling)

Gehoorsaam God uit dankbaarheid daarvoor dat Hy Hom ewig 
aan jou verbind het!

God het met sy volk ’n verbond gesluit en belowe om altyd vir hulle 
’n God te wees. Die verbond vra egter dat die volk, uit dankbaarheid 

daarvoor dat God Homself aan hulle verbind het, altyd gehoorsaam sal 
wees aan God en so getrou sal bly aan die verbond. Levitikus 26 spel 
die seën van verbondsgehoorsaamheid baie duidelik uit (vs 1-13), maar 
ook die vloek van verbondsontrou en –ongehoorsaamheid (vs 14-46).

Ons lewe in ’n tyd waarin baie mense dink hulle kan maar ongehoorsaam 
wees aan God se Woord en God sal dit gelate aanvaar. Hy sal mos 
ver  staan, sê hulle om hulleself te verontskuldig. Daarmee bedoel hulle 
God sal maar ’n bietjie anderpad kyk en insien dat dit eintlik die regte 
ding was om te doen, al was dit ongehoorsaamheid aan sy Woord.

Levitikus 26 sê egter hard en duidelik God is ’n heilige God en Hy haat 
on gehoorsaamheid aan sy Woord. Hy straf dit darem ook konsekwent. 
Dit is wat die Bybel bedoel met God is regverdig. God is egter nie net 
regverdig nie, Hy is ook genadig! Daarom laat Hy ook ’n pad oop na 
verbondsherstel as daar verbondsongehoorsaamheid was: Wanneer 
mense hulle sonde bely en berou toon daaroor (vs 40, 42), dan sal God 
self die verbond herstel (vs 40, 45) en sal Hy sy kinders uit genade oor-
vloe dig seën.

Hierdie pad na verbondsherstel loop deur Jesus Christus en deur 
Hom alleen. Hy vervul God se verbondseise volkome. God het Hom 
volledig gestraf oor ons sonde en so sy regverdigheid gehandhaaf. God 
het nie maar net anderpad gekyk nie en ons sonde geïgnoreer nie. 
Nee, Hy straf dit aan sy Seun. Maar so het God ook die seën van sy 
verbond gehand haaf: Hy handhaaf sy genade deur verlossing te skenk 
aan berouvolle verbondsoortreders!

Sing: Psalm 89-1:6
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Woensdag 31 Maart

Skrifgedeelte: Levitikus 27 
Fokusgedeelte: Levitikus 27:13 (1983-vertaling) 

Losgekoop!

Die boek Levitikus eindig in hoofstuk 27met allerlei loskoopvoor-
waardes. Wanneer iemand vrywillig ’n besitting aan die Here ge gee 

het, kon hy die besitting ook loskoop. Dit beteken hy kon, as hy wou, 
eerder geld gee as wat hy die besitting gee. As iemand ’n dier aan die 
Here gewy het, maar hy wou liewer die dier hou, dan kon hy dit doen 
deur die dier se geldwaarde plus twintig persent aan die priester te 
betaal. So kon die tempel in stand gehou word met die off ergawes.

Alle off ers en seremonies en bepalings in die Ou Testament het vooruit 
gewys na Jesus Christus. Hebreërs 10:1 sê byvoorbeeld al die off ers 
maar net ’n skadubeeld was van die weldade wat sou kom. Hebreërs 
10:10 herinner ons dan daaraan dat Jesus Homself eens en vir altyd vir 
ons geoff er het. En 1 Petrus 1:19 herinner ons daaraan dat ons ook, met 
die bloed van Jesus Christus, losgekoop is!

Om beeldspraak te gebruik: Ons het onsself aan Satan belowe met 
ons sonde. Ons het onsself aan hom toegewy. Maar God het ons losge-
koop en die losprys was die bloed van sy Seun! Ons is eens en vir altyd 
losgekoop, daarom hoef ons nie meer off ers aan die Here te bring soos 
in die Ou Testament nie. Nee, ons kan onsself nou as lewende off ers 
van dankbaarheid aan die Here wy! (Rom. 12:1). 

Ons kan vir God lewe omdat Jesus Christus vir ons gesterf het en ons 
kan saam met die hemelkoor Hom toesing: “U is waardig … omdat U 
geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en 
taal en volk en nasie. U het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God 
gemaak en hulle sal oor die aarde regeer” (Op. 5:9, 10).

Sing: Skrifberyming 8:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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April: Galasiërs, Filippense, Kolossense

DIE HERE IS WAARLIK BY SY KERK IN ALLE VRAAGSTUKKE EN 
BEKOMMERNISSE

Die briewe aan die Galasiërs, Filippense en Kolossense is almal deur 
Paulus geskryf, die apostel aan die heidene wat hierdie gemeentes 

almal bedien en liefgehad het. Al hierdie briewe se doel is om instruksie, 
bystand en bemoediging te gee aan die gemeentes in Paulus se afwesig-
heid. Ons sien ook telkens hoe daar spesifi eke aandag gegee word aan 
vraagstukke en bekommernisse wat die gemeentes gekwel het. Omdat 
hier die woorde van Paulus aan die gemeentes Godsopenbaring is, is dit 
antwoorde en onderrig wat ewig-geldend is, en ook vir ons in soortgelyke 
situasies troos bring.

Die gemeente van Galasië het in die tyd van die skryf van die brief aan 
hulle vreeslik las gehad van mense wat die evangelie probeer verdring 
het, Paulus se gesag om die evangelie te verkondig in twyfel getrek het, en 
die onderhou van wette en gebruike as gronde vir verlossing voorgehou 
het. Paulus skryf dan hierdie brief onder leiding van die Heilige Gees om 
te bevestig dat hy nie in eie gesag optree nie, maar werklik op gesag van 
Jesus Christus. Die evangelie wat hy verkondig, kom van Hom, van nie-
mand anders nie.

Alles wat die vryheid van die gelowige in Christus probeer wegneem, 
word in hierdie brief afgewys. Diegene wat die evangelie probeer vervang 
met die onderhou van wette, of gebruike, of seremonies, word daarop 
gewys dat niks van hierdie dinge redding bring nie. Christus en die 
geloof in Hom alleen is waar redding lê. Die Wet wat God gegee het, 
het die vervloeking van die mens uitgewys, en die dieptepunt van ons 
sonde geïdentifi seer waaruit ons deur Christus gered moes word. Noudat 
Christus hierdie redding gebring het, is gelowiges nie slawe van die wet 
wat dit ter wille van redding nakom nie, maar vrygemaaktes in die Gees 
van God. Daar is geen dwang meer deur enige wet nie, slegs die dankbare 
uitleef van God se wil as vrygemaaktes.

Die gemeente van Filippi het ’n groot hoeveelheid militêre veterane 
gehad, en daarom is hierdie brief ryk aan beelde van stryd en oorlog. 
Die hoofsaak waaroor en waardeur gestry moet word, word baie vinnig 
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duidelik: Blydskap in die Here, ten spyte van enige omstandigheid. Die 
gemeente word aangemoedig om altyd hulle blydskap in die Here te 
vind, omdat die Here hulle soveel gegee het om in bly te wees. Hierdie 
blydskap is kosbaar, en mag nooit opgegee word nie. Daarvoor moet 
altyd gestry word.

Waarin kan die gelowige bly wees? Ons kan bly wees oor die kerk wat 
die Here gevestig het, waarvan ons lidmate kan wees. Ons kan bly wees 
oor die gemeenskap met God wat deur Jesus Christus nooit sal ophou 
nie. Ons kan bly wees oor die feit dat niks ons ooit van God kan skei nie. 
In hierdie blydskap moet daar volhard word, en kliphard vir God en sy 
Woord gestry word.

In die gemeente van Kolosse moet Paulus weer die vure van dwaalleer 
dood   slaan. Daar was in die gemeente, net soos in Galasië, diegene wat 
die kruisoff er van Christus as enigste bron van verlossing in twyfel getrek 
het. Ten spyte hiervan is die gemeente sterk en getrou in hulle geloof, en 
bemoedig Paulus hulle in hierdie brief.

Die brief maak baie duidelik dat verlossing in Christus alleen is. Hy het 
die volkome verlossing gebring, en niks addisioneel is nodig om verlos-
sing te bring of te verseker nie. Nie die aanbidding van engele nie, nie 
die onderhoud van Joodse gebruike of feeste nie, nie die onthouding van 
voedsel en drank nie. Al hierdie dinge is nutteloos, en ’n gruwelike mis-
kenning van die off er van Christus as dit gedoen word om redding te 
verseker. Christus is hoof van die kerk, en die kerk is sy liggaam. Hy regeer 
oor wat Hy verlos het, en diegene wat Hy verlos het, is verseker dat hulle 
uit die dood opgewek sal word, net soos Hy.
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Donderdag 1 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 1:1-7
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:6 (1983- of Direkte Vertaling)

Ten spyte van die genade en vrede wat van God kom, draai baie 
weg na ’n ander evangelie

Paulus het die evangelie (goeie nuus) aangaande Jesus Christus in 
Galasië verkondig en so het mense tot geloof gekom. Verskeie ge-

meentes is gestig en alles het goed verloop totdat Joodse bekeerlinge 
begin het om dinge by die evangelie te voeg. Ons praat van ’n Christus-
plus evangelie. Christus plus jy moet ook:

net sekere kosse eet (2:12), 
die Joodse feeste onderhou (4:10), 
as jy manlik is jou laat besny (5:2). 
Geloof in Christus was volgens hierdie Joodse Christene dus nie ge-

noeg nie. Direk nadat hy hulle geseën en herinner het aan hoe God 
hulle redding bewerk het (1:1-5), spreek hy sy verbasing uit omdat hulle 
so vinnig wegdraai na ’n ander evangelie toe. Hy beklemtoon dat daar 
eint   lik geen ander evangelie is nie en waarsku die gelowiges teen die 
mense wat hulle probeer verwar met ’n verdraaide evangelie. Vandag is 
daar steeds sulke dwaalleraars wat verpligtinge by die evangelie voeg. 
Byvoorbeeld: ’n mens moet in Christus glo, plus jy moet ook:

weer- of gróót gedoop word,
in tale praat, 
die Saterdag–Sabbat hou, ensovoorts.
Alhoewel hierdie dinge binne konteks wel belangrik is, is niks daarvan 

noodsaaklik vir ons verlossing nie. Die sondaar aan die kruis langs Jesus 
is gered deur sy geloof alleen. As ons as sondaars iets moet byvoeg 
om gered te word, word die evangelie vergiftig. Die sondige mens kan 
niks bydra om God  met die verlossing te help nie! Kom ons waak teen 
ver draaide en verwarrende evangelies wat ons geestelike groei kan be-
lemmer, omdat geen mens genoeg dade kan byvoeg vir meer seker-
heid of ’n beter verlossing nie. Moenie op mense (prinse) vertrou nie, 
maar ook nie op jou eie vermoë nie, vertrou Jesus Christus alleen.

Sing: Psalm 146-1:1, 2
Ds. GA Venter (Regardt) (Krokodilrivier/Brits)
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Vrydag 2 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 1:6-10
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:8 (1953- of Direkte Vertaling)

Die ware evangelie verlos van die vloek, enige ander evangelie is 
vervloek

Paulus is verbaas omdat die Galasiërs so vinnig wegdraai na ’n ander 
evangelie toe. Hulle het die vryheid van die verlossing gesmaak deur 

die evangelie oor Jesus Christus te glo, maar word nou deur Joodse 
gelowiges oortuig dat dié uit die heidendom ook verplig is om Joodse 
wette te onderhou. So is hulle geestelike groei op ’n syspoor geplaas. 
Hulle sou voortaan besig bly om mense tevrede te hou, terwyl nie eers 
Christus die toegewyde Jode tevrede kon stel nie.

Hierdie verdraaide evangelie was vir Paulus so ’n ernstige saak dat 
hy hom ten sterkste daarteen uitspreek. Hy skryf: “Laat hom vervloek 
wees!” Hierdie “hom” sluit homself, sy medewerkers en selfs die engele 
hierby in. Vervloek is enigiemand met ’n ander evangelie of toevoegings 
tot die ware evangelie.

Vervloeking is een van die maniere waarop God die oortreding van 
sy wet straf, terwyl gehoorsaamheid weer seën inhou (Lev. 26). Maar 
omdat alle mense die wet oortree en dus onder die vloek van God is, 
het Hy bepaal dat sy eniggebore Seun ’n vloek gemaak sou word om 
ons daarvan te verlos (Gal. 3:13). Ons verlossing impliseer ’n totale ver-
troue in Christus en nie in onsself nie.

Verdraaide evangelies wil ons laat glo dat ons, deur sekere dinge te 
doen, onder die vloek kan uitkom. Die verkondigers van sulke dwalings 
is dikwels self nog nie verlos nie en self steeds onder die vloek van God 
se wet. Daarom beveel Paulus: “Laat hom ’n vervloeking wees.” Ander is 
wel verlos, maar omdat hulle vergiftig is met die verkeerde leringe, pla 
hulle gewetes met skuldgevoelens. Hulle voel nooit goed genoeg nie. 
Diesulkes bly altyd soekend, elke nuwe godsdiensgier word beproef om 
vrede met God te probeer bewerkstellig. Christus het alles wat nodig is 
reeds gedoen. Gewortel in hierdie wete, kan ons geestelik groei sonder 
om te stagneer. 

Sing: Psalm 40-1:1, 2, 5
Ds. GA Venter (Regardt) (Krokodilrivier/Brits)
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Saterdag 3 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 2:1-10
Fokusgedeelte: Galasiërs 2:9

Dankie vir hierdie handdruk

Wat ’n verligting moes dit nie vir die apostel Paulus gewees het nie! 
Die kerkleiers in Jerusalem – Jakobus, Petrus en Johannes – het 

die hand na Paulus en Barnabas uitgereik. Dit was nie net ’n hand van 
vriendskap nie, maar ook ’n hand van aanvaarding dat die evangelie 
wat hulle verkondig het, die ware evangelie was.

Die waarheid van die verlossingsboodskap was op die spel. Saam met 
Paulus was ook Titus, ’n onbesnede gelowige van Griekse afkoms. Sou 
die broeders in Jerusalem op sy besnydenis aandring, daarop aandring 
dat Titus nie ’n Christen kon wees tensy hy ook ’n Jood word nie, dan 
was al Paulus se werk onder die heidene in die gedrang.

Hierdie handdruk van aanvaarding kom ten spyte daarvan dat daar 
wel mense in die geloofsgemeenskap was wat verwag het dat Titus 
hom self moes laat besny. Paulus sien hulle as skyngelowiges wat die 
kerk skelm ingesluip het, mense wat ’n uiterlike ritueel as voorwaarde 
tot die verlossing in Christus daar wou stel.

Daardie handdruk beteken vir ons net so baie vandag as wat dit des-
tyds vir Paulus en sy medewerkers beteken het. Dit het inderdaad die 
deur vir God se verlossingsboodskap na Europa en die res van die wê-
reld oopgemaak. Deur daardie handdruk het die vrymoedigheid gekom 
om ook die evangelieboodskap van genade in Christus alleen aan ons 
voorgeslagte uit te dra.

Daarom koester ons vandag nog hierdie vryheid wat Christus vir ons 
ver werf het. Daarom waak ons vandag nog dat diensbaarheid aan enige 
uiterlike seremonies en wette bepalend word vir die genade wat ons in 
die Here Jesus het.

Sing: Psalm 33-1:1, 2
Ds. G Opperman (Gustav) (Emeritus)
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Sondag 4 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 2:11-21
Fokusgedeelte: Galasiërs 2:14

Reguit loop, Petrus!

’n Ortodontis is iemand wat ’n mens se tande reguit maak. Dit is die 
betekenis van die Griekse woord ortho wat hier in vers 15 saam met 

loop gebruik word. Die apostel Petrus moes weer begin reguit loop.
Die wonderlike eenheid in die ortodokse Christelike geloof wat in die 

eerste tien verse van hoofstuk 2 beskryf word, was nou in gedrang. Die-
selfde Petrus, en selfs Barnabas ook, wat so mooi in Jerusalem vir die 
waarheid gestaan het, het hier in Antiogië allerhande draaitjies begin 
loop. En dit om mense tevrede te stel.

Ter wille van ’n klompie Jode uit Jerusalem wat ’n punt daarvan ge-
maak het om volgens die Ou-Testamentiese verordeninge nie saam 
met die gelowiges uit die heidendom te eet nie, het Petrus ook nie by 
hulle aan tafel gekom nie. Dit ten spyte van die eenheid wat daar reeds 
onder Christene uit verskillende volke bereik was, asook Petrus se eie 
geskie denis (vgl. Hand. 10).

Soms is dit nodig om ’n medebroeder teen te gaan, selfs openlik teen 
te gaan, ter wille van die reguit pad. Die apostel Paulus verduidelik dat 
as daar eers aan enige vorm van wettisisme toegegee word, dan het 
Chris tus inderdaad tevergeefs gesterf.

Die eenheid onder gelowiges in die woorde van Psalm 133 is iets om 
te koester. Dit kan egter nooit ten koste van die reguit pad, die orto-
dokse Christelike leer, geskied nie. Daarvoor is die verlossing wat Chris-
tus vir ons almal wat in Hom glo, bewerk het, te kosbaar.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. G Opperman (Gustav) (Emeritus)
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Maandag 5 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 3:1-14
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:13

Geloof is die mens se enigste antwoord op die behoefte aan 
verlossing

Paulus is hier besig om met die Galasiërs te argumenteer oor die 
kwessie langs watter weg die mens tot ’n herstelde verhouding met 

God kom? Daar was ongelukkig mense wat die Galasiërs probeer oor-
tuig het dat hulle, benewens hulle geloof in Jesus Christus, ook die wet 
moes onderhou voor hulle van die skuld van hulle sonde vryge spreek 
sou word.

In vers 10 wys Paulus daarop dat diegene wat op die wet staatmaak, 
ook die verpligting op hulle neem om die wet in ál sy besonderhede 
na te kom. En as jy dit nie doen nie, bring jy daardeur die vloek wat die 
wet meebring oor jou. En dit behels die verwerping deur God en die 
verbreking van alle kontak met Hom. Eintlik verkeer alle mense in hier-
die posisie, omdat niemand in staat is om die wet volkome na te kom 
nie. En behalwe dat die mens nie in staat is om die wet na te kom nie, 
is die mens ook nie in staat om die vloek self te verwyder, wat oor hom 
kom omdat hy nie die wet volkome nakom nie.

Dit is juis op hierdie punt dat die optrede van Jesus Christus van deur-
slag gewende belang is. In vers 13 staan dat “Christus ons losgekoop 
het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ’n vervloekte te 
word”. So word erken dat Christus iets gedoen het waartoe die mens 
nie in staat was nie. Christus het ons losgekoop van die vloek. 

Paulus bring hierdie loskoop van die vloek met Deuteronomium 
21:23 in verband. Jesus het aan die kruis dieselfde “status” beklee as 
wat elke mens eintlik in was, naamlik die van ’n vervloekte, ’n van God 
verlatene, alle kontak is verbreek. Maar deur in ons plek ’n vervloekte te 
word, het Jesus nie alleen plaasvervangend opgetree nie, maar ook die 
krag van die vloek vernietig. Die mens is nie meer ’n van God verlatene 
(vervloekte) nie, maar is weer met God versoen, kind van God. Vers 11 
sê jy word van hierdie vervloeking vrygespreek, jy kry deel aan Jesus se 
plaasvervangende optrede, omdat jy glo!

Die implikasie van hierdie daad van Christus is dat nie slegs Jode nie, 
maar ook nie-Jode deel kan kry aan die seën wat God aan Abraham 
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toegesê het. Geloof maak my vry, want dit laat my deelkry aan wat Jesus 
Christus gedoen het: Hy is as vervloekte (van God verlatene) behandel, 
sodat ek weer met God versoen kan wees.

Hierdie vryspraak roep my op om elke dag soos iemand te leef wat 
aan God dank wil bewys vir vryspraak wat aan my gegee is. Ek staan 
im mers nie meer onder die vloek nie, ek is vry! Vry om te lewe tot eer 
van God!

Sing: Skrifberyming 5-2:4, 5, 10
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)

Dinsdag 6 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 3:15-29
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:22

Die gelowige word verlos alleen op grond van die geloof in Jesus 
Christus

Paulus is hier steeds besig om die leerstuk oor die vryspraak deur die 
geloof te verdedig. Hy sê vir die Galasiërs dat God se genadeverbond 

met Abraham gesluit was ongeveer 430 jaar voordat die wet gegee is.
Daaruit kan ons afl ei dat God se oorspronklike bedoeling met sy 

verbond met Abraham nie deur die gee van die wet verander het nie. 
Die diepste fondament van Abraham se verhouding met God was nie 
gebaseer op hoe goed hy die wet nagekom het nie, maar op die onver-
diende goedheid van God (vs 18). Sy koms was immers die beste bewys 
van God se onverdiende goedheid. Ja, Abraham is nie gered omdat hy 
so goed en gehoorsaam was nie. Hy is gered omdat hy geglo het in 
God se goedheid en grootheid – God se goedheid en grootheid wat 
later in Christus vir ons ’n werklikheid geword het.

In vers 21-25 sê Paulus dat dit nooit God se bedoeling was dat die wet 
geestelike lewe in mense se harte tot stand moes bring nie. Daarvoor 
was die houvas wat die sonde op mense se lewens gehad het, te sterk. 
Al wat die wet moes doen, was om toesig oor die mens te hou totdat 
Jesus kom.

Vir ons vandag is dit belangrik om te kyk wat hier oor die wet gesê 
word. Ons moet onthou dat Paulus besig is om te argumenteer met 
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mense wat die wet as ’n verlossingsmiddel gesien het. Mense wat wou 
hê dat jy jou redding moet verdien! Daarom beklemtoon Paulus dan 
dat die wet ’n mens nie kan red nie. Al probeer jy hoe goed lewe! Nee, 
geloof in Christus is die enigste pad waarlangs verlossing verkry word. 
Ons mag egter nie hieruit afl ei dat die wet nou niks vir ons te sê het nie. 
Op ander plekke praat Paulus weer positief oor die wet.

Die kernboodskap wat Paulus ons hier op die hart wil druk, is dat 
ons nooit mag dink dat ons ons verlossing kan verdien deur die wet of 
enige ander lys reëls stiptelik na te kom nie. Al wat deurslaggewend is, 
is of iemand in Christus glo of nie. 

Die wet het egter steeds ’n belangrike funksie te vervul, en dit is om 
die mens in die besef te hou dat hy nie die wet kan nakom nie. Die 
mens moet na ’n ander verlossingsweg soek, en daarom moet die wet 
die mens juis uiteindelik bring tot die geloof in Christus – Hy wat reeds 
die wet volkome in jou plek volbring het.

Sing: Skrifberyming 15-1:1, 2
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)

Woensdag 7 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 4:1-7
Fokusgedeelte: Galasiërs 4:6

As jy glo, is jy ’n kind van God

Paulus gebruik hier ’n faset van ’n testament om die leerstuk oor die 
vryspraak deur die geloof te verdedig. Waarop hy hier klem lê, is 

dat ’n erfgenaam nog nie die eienaar van sy erfporsie is solank hy nog 
minderjarig is nie. Dit sal namens hom deur iemand anders bestuur 
word totdat hy oud genoeg is Ja, alhoewel die erfstuk reeds aan die 
kind behoort, is dit nog nie in die volle sin van die woord syne nie.

Die punt wat Paulus hier wil beklemtoon, is dat die datum wat die pa 
bepaal het, vir sy seun “’n tyd van vrywording” is. Voor daardie tyd staan 
hy onder toesig en bestuur (4:2). In 4:3-5 pas Paulus dan die voorbeeld 
op die wêreldgeskiedenis toe. Net soos die pa in die testament, het 
God vir die mensdom ’n datum van vrywording bepaal, naamlik toe 
Jesus na die wêreld gestuur is. Hy het mens geword en as Jood het hy 
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onder die wet gestaan. Maar Hy kon vrykom van die wet, omdat Hy dit 
volledig onderhou het.

Daardie vryheid gee Hy aan elkeen wat in Hom glo en so maak Hy 
ons vry van wettiese godsdienstige reëls om ons vryspraak by God te 
probeer verdien. Elkeen wat glo,is nou in Christus kind van God. In vers 
6 en 7 noem Paulus dan een van die wonderlike voorregte waarin alle 
gelowiges kan deel omdat hulle God se kinders is: God stuur die Gees 
van sy Seun om in hulle te lewe. Die Heilige Gees word nie net aan 
sekere gelowiges gegee nie, maar aan elke gelowige. En wat doen die 
Heilige Gees wanneer Hy in die gelowige lewe? Hy oortuig hom dat hy 
God se kind is en help hom om dit in die praktyk te ervaar.

Het Jesus jou daarvan vrygemaak om jou redding deur die nakoming 
van die wet te probeer bewerk? As jy in Hom glo, is jy gered, ja, is jy 
God se kind vir altyd! Moenie probeer om die Here te dien om verlos 
te word nie. Dien Hom omdat jy sy kind is en omdat jy Hom daarvoor 
wil loof en dank.

Sing: Skrifberyming 5-2:3, 9, 10
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)

Donderdag 8 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 4:8-31
Fokusgedeelte: Galasiërs 4:28

Die kind van God word deur die Gees verwek

Vanaf vers 8-11 spreek Paulus die Galasiërs aan omdat hulle op die 
punt staan om terug te val in die groef van wettiese godsdienstige 

reëls. Want sou hulle dit doen, gaan hulle ook hulle status as kinders 
van God verloor. Dan gaan hulle maar weer slawe van afgode word.

Vanaf vers 21 -31 gebruik Paulus die geskiedenis van die geboortes van 
Ismael en Isak om sy standpunt van die slawerny onder die wet, en die 
vryheid in Christus nog verder te verduidelik. Hierdie twee se geboor-
tes illustreer twee teenoorgestelde opvattings oor die wyse waarop die 
mens tot verlossing kan kom. Dit gaan hier nie om die kontras in sosiale 
status tussen die twee seuns nie. Dit gaan om die wyse waardeur elkeen 
in die lewe gekom het.
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Isak is kragtens ’n belofte verwek en gebore. Dit was die resultaat 
van vertroue op ’n belofte van God. Toe daar menslik gesproke geen 
hoop meer was dat Sara geboorte sou kon skenk nie en sy selfs gelag 
het oor die aankondiging dat sy ’n seun in die wêreld sou bring, was 
dit God se belofte wat hierdie hoop lewendig gehou het en was dit God 
Self wat uiteindelik ook sy belofte nagekom het.
Daarteenoor was Ismael se geboorte die direkte gevolg van ongeloof 
in God se trou, maar dit was ook menslike plannetjies. Sara het oortuig 
geraak dat God nie sy belofte van ’n nageslag vir Abraham by haar 
sou nakom nie, toe het sy ingegryp in die gang van God se hantering 
van die saak en het sy Abraham na sy slavin Hagar toe gestuur. Haar 
plan was skynbaar suksesvol, want Hagar het swanger geraak. Abra-
ham sou ’n seun hê, ’n nageslag. Tog het haar plan nie in sy doel 
ge slaag nie, want Ismael sou kragtens die aard van sy geboorte niks 
anders as ’n slaaf wees nie.
Paulus wys in vers 28 aan die Galasiërs dat Isak as kind en erfgenaam 

gereken is, nie omdat sy kindskap op natuurlike afkoms berus het nie, 
maar op geloof in ’n belofte! Hy is deur die Gees in die wêreld gebring, 
sê vers 29. Daarteenoor is Ismael se geboorte volgens die natuur. 

Wie is kinders van God? Hulle wat deur die Gees wedergebore word en 
uiteindelik tot geloof kom. Dat jy in ’n gelowige huis opgroei, verseker 
nie dat jy ’n kind van God is nie. Wat God vra, is persoonlike geloof… 
gebore uit die Gees!

Sing: Skrifberyming 12-2:1, 4
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)

Vrydag 9 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 5:1-12
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:1, 6

Vrygemaak tot liefdevolle gehoorsaamheid

Ons hoor so gereeld van vryheid. Waar ons gaan, sien ons hoe mense 
’n beroep doen op vryheid. Daar bestaan wel verskeie gedagtes 

rondom wat vryheid is. Daarom soek mense vryheid op verskillende 
plekke.
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In Galasiërs 5 skryf die apostel Paulus ook van vryheid, maar hierdie 
is ’n ander tipe vryheid as wat ons in die wêreld se gedagtes vind. In 
Gala siërs 5:1 lees ons: “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te 
wees.” Hy skryf hierdie woorde as samevatting van alles wat hy in die 
voorafgaande vier hoofstukke aan die Galasiërs geskryf het.

In antwoord op die dwaalleer van verlossing deur Christus plus die 
onderhouding van die wet, stel hy die fokus daarop dat daar verlossing 
deur die geloof in Christus alleen is. Christus het ons vrygemaak van die 
juk van wetsonderhouding, asook van ons verslawing aan ons sondige 
natuur. Daarom doen Paulus die beroep op die gelowiges om hulleself 
nie weer onder die juk van wetsonderhouding te stel nie. Hy gaan selfs 
sover as om te sê dat die mens die genade van God verbeur as jy die 
wet probeer nakom, en dit as vereiste vir verlossing stel, aangesien 
geen mens ten volle die wet kan onderhou nie. Ons moet dit baie mooi 
besef, daar is niks wat ons ooit kan doen kan in enige opsig ’n bydrae 
lewer tot ons verlossing nie.

As ons dit besef, dan is daar ’n duidelike reaksie. Vers 6 maak dit dui-
de lik wat hierdie reaksie is: dade van liefde. Dade waarin ons die liefdes-
gebod van ons Here Jesus nakom. Dade waarin ons die liefde wat ons 
van God ontvang het, ook aan ander bedien. Daarom is hierdie gedeelte 
weereens vir ons ’n oproep tot selfondersoek. Uit dankbaarheid vir ons 
verlossing, gaan ons geloof waarlik oor tot dade van liefde?

Sing: Skrifberyming 2-4 (33):1, 2, 3
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)

Saterdag 10 April

Skrifgedeelte: Galasiërs 6
Fokusgedeelte: Galasiërs 6:1, 2

Dra mekaar se laste

Ons is almal deeglik daarvan bewus dat gelowiges struikel. Dit maak 
nie saak wie ons is nie, elkeen van ons sondig teen die Here. Ons 

moet besef dat enigiets wat nie heeltemal reg in die oë van die Here is 
nie, verkeerd is.

Dit is waarom ons hier in die Galasiërsbrief die ernstige vermaning 
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vind waar die Here ons leer hoe ons teen iemand moet optree wat in 
een of ander sonde val. Let hier op die woordjie “iemand.” Hierdie klein 
woordjie beskryf vir ons opnuut dat dit hier gaan oor enige mens wat 
in die sonde val. Dit gaan daaroor dat enige mens ’n fout kan begaan, 
niemand is hiervan gevrywaar nie.

Die vraag is nou: Hoe moet gelowiges reageer as een van ons mede-
gelowiges in sonde val? Die antwoord begin Paulus al vroeër in Galasiërs 
gee. Ons sien dit in Galasiërs 5:16-25. En dit word weer herhaal in 6:1. 
Met sagmoedigheid.

Wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is om nie in woede nie, en 
sonder verwyte, teen iemand op te tree. Dit is om in liefde met iemand 
te werk, soos wat Christus self beveel het in Johannes 13:34. Dit is om 
in liefde die regte pad aan te dui.

Ons moet daarom aandag gee aan dit wat swaar op die gemoed van 
ons naaste lê. Paulus brei uit op die opdrag in vers 1 deur in vers 2 by 
te voeg: “Dra mekaar se laste.” Dit is dikwels juis hierdie dinge wat so 
swaar op ’n mens se gemoed lê wat dit makliker laat gebeur dat iemand 
in sonde val. Juis daarom voeg die Here ons saam as ’n eenheid, in die 
lig gaam van Christus. Laat ons daarom met sagmoedigheid mekaar 
bystaan in die stryd teen die sonde.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)

Sondag 11 April

Skrifgedeelte: Filippense 1:1-8
Fokusgedeelte: Filippense 1:4, 5

Ware blydskap is Christenblydskap

Wat is ware blydskap? Ek praat nie hier van gewone menslike op-
gewektheid nie. Wat is daardie innerlike gevoel van diepe tevre-

den heid wat verder strek as jou huidige omstandighede?
Paulus skryf hierdie brief terwyl hy in die tronk sit. Daar is sekerlik nie 

juis veel rede tot blydskap in ’n tronk nie. Tog loop die tema van blydskap 
soos ’n goue draad dwarsdeur hierdie brief. Hierdie blydskap waarvan 
Paulus praat, is ’n besondere blydskap. Dit is daardie diepere vreugde 
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wat net ’n Christen kan smaak. Dit gaan ook nie net oor blydskap in 
die algemeen nie, dit is blydskap onder stryd, te midde van vervolging, 
aan vegting, verdrukking, swaarkry en beproewings. Dit is normaalweg 
omstandighede wat mens gewoonlik maar net verduur om daardeur te 
kom, maar met ware blydskap kan die Christen hom- of haarself selfs 
hierin verbly.

Die hart van hierdie blydskap is om Jesus en ander ter wille van Jesus 
onselfsugtig te dien. Paulus bid met blydskap, omdat die gemeente 
van Filippi saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Die 
fondament van Christenblydskap is dat God jou só liefhet dat Hy in sy 
Seun ALLES gedoen het om jou te red uit die dood.

Geloof in Jesus eis nie ’n lang gesig en stroewe erns nie, maar juis 
lewens vreugde en heerlike blydskap en vriendelikheid wat uitstraal na 
almal rondom jou. Verdedig hierdie blydskap met ’n jaloerse erns teen 
almal wat jou daarvan wil beroof.

Sing: Psalm 33-1:1
Ds. JG van der Walt (George) (Empangeni)

Maandag 12 April 2021

Skrifgedeelte: Filippense 1:9-11
Fokusgedeelte: Filippense 1:9-11

Ware blydskap is in liefde verpak

In hierdie brief, waar die tema van blydskap soos ’n goue draad 
dwarsdeur die brief voorkom, bid Paulus nou dat die gemeente se 

liefde moet toeneem, want God se liefde is die bron van ware blydskap 
in jou lewe.

Paulus is baie spesifi ek in sy gebed oor hoe jou liefde moet toeneem. 
Hy bid dat jou liefde met begrip en fyn aanvoeling moet toeneem. Deur 
begrip moet jy presies verstaan wat die inhoud van God se verlossings-
plan is. Wanneer jy verstaan wat God se verlossingsplan vir jou beteken, 
verstaan jy hoe groot God se liefde werklik is wat Hy in Jesus Christus 
vir jou gee.

Verder bid Paulus ook dat jou liefde sal toeneem met ’n fyn aanvoeling. 
In die 33/53-vertaling word dit meer letterlik met “alle ervaring” vertaal. 
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Deur ervaring ontwikkel jy ’n fyn aanvoeling en dit help jou onderskei 
wat is belangrik en wat is nie belangrik nie wanneer jy God se liefde 
uitleef.

Wanneer jy verstaan dat jy in Jesus Christus voor God staan in volle 
geregtigheid (dit wil sê asof jy nooit enige sonde gedoen het nie), is 
jou verhouding met God soos wat dit van die begin af veronderstel was 
om te wees. Die bron van onvrede en ongelukkigheid is om van God 
vervreem te wees. Wanneer jy met God versoen word op grond van sy 
verlossingsplan, die kruispad van Jesus Christus, ontvang jy sy liefde en 
leef jy sy liefde volgens sy wil uit.

Wanneer jy die wil van God doen omdat jy Hom ken, sal jy deur sy 
liefde ware blydskap in jou lewe ervaar omdat jy God reg ken. Soek God 
se liefde deur jou geloof in Jesus Christus sodat jy ook ware blydskap 
daardeur kan ontvang.

Sing: Skrifberyming 2-4:1-3
Ds. JG van der Walt (George) (Empangeni)

Dinsdag 13 April 2021

Skrifgedeelte: Filippense 1:12-26
Fokusgedeelte: Filippense 1:25

Ware blydskap is om God se liefde uit te deel

Met geloofsgroei draai jy die fokus weg van jouself af na jou mede-
mens toe. In die begin is jou blydskap gefokus op die wete dat jy 

God ken en sy kind is op grond van jou geloof in Jesus Christus. Dit is 
egter nie die volheid van jou blydskap nie. Daar is nog meer. Jou blyd-
skap word nog meer wanneer jy Jesus se kruisiging en opstanding met 
ander deel sodat hulle saam met jou kan deel in die blydskap wat God 
gee.

Paulus sit in die tronk, maar in plaas daarvan om homself te bejammer, 
vind hy vreugde in die feit dat hy die evangelie kon deel met soldate wat 
God nie geken het nie. Hy is selfs bly omdat diegene wat die evangelie 
met bybedoelings deel, om die lewe vir hom swaarder te maak, besig 
is om Jesus te verkondig.

Paulus het baie swaarkry en lyding ondergaan en hy sien met verlange 
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daarna uit om saam met God te wees waar die pyne en ellende van 
hierdie lewe nie meer is nie. Tog vind hy tevredenheid daarin dat hy 
nog ’n ruk langer in hierdie lewe, waarvan swaarkry nog deel is, moet 
agterbly omdat dit vir hom die geleentheid gee om nog verder die 
evangelie van God se liefde te kan uitdeel, sodat meer mense God kan 
ken.

Iemand het op ’n keer gesê: “Hoeveel moet jy iemand haat as jy vas 
glo dat mense wat God nie ken nie, hel toe sal gaan en jy deel nie die 
evan gelie met mense wat God nie ken nie?” Daar is groot blydskap in 
die hemel oor elke verlore mens wat God leer ken. Deel in daardie blyd-
skap deur almal van Jesus te vertel.

Sing: Psalm 32-1:1
Ds. JG van der Walt (George) (Empangeni)

Woensdag 14 April

Skrifgedeelte: Filippense 1:27 – 2:11
Fokusgedeelte: Filippense 2:1-2, 5

Die gesindheid wat gelowiges eensgesind maak

Maak my diep gelukkig deur eensgesind te wees, parafraseer ek 
Pau lus (2:2). Maar eensgesindheid kom nie sommer so maklik nie. 

Ag, ek wil nie eers voorbeelde van ons onenighede noem nie – want net 
om voorbeelde te noem, krap almal om.

Die Gees skuif egter hier die ontblotende lig weg van strydpunte na 
die gesindheid agter die stryd. Eensgesindheid vra een liefde, een hart, 
een strewe. Dit vra iets anders as dat ons oor iets saamstem. Dit vra dat 
ons met dieselfde gesindheid lewe – selfs as ons van mekaar verskil.

En dan, so verduidelik die Gees verder, een in Jesus se gesindheid 
(2:5). Die Gees sing Jesus se gesindheid (2:6-11): Jesus tree af uit die 
hemel aarde toe en buk onder ons menswees in, Hy tree nog verder af 
deur ’n misdadiger se skandedood vir ons misdrywe te sterf, selfs nog 
verder af die graf in om ons straf in sy diepte te dra.

Hoekom? Omdat Hy die vernedering verdien het? Nee, omdat Hy 
ons deur sy gesindheid van selfverloëning wou red! En dit is presies sy 
gesindheid wat agter die eensgesindheid van gelowiges lê. Ons is mos 
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deur Jesus se gesindheid omhels en opgetel na ’n lewe met Hom. Deur 
sy Gees vloei Jesus se gesindheid deur ons sodat ek uit die pad tree, 
sodat ek jou kan optel (2:3-4).

Natuurlik sal gelowiges soms van mekaar verskil. Ons kyk immers nog 
deur ’n spieël in ’n raaisel. En in ons saam soek na God se wil moet 
ons dinge uitpraat. Maar die gesindheid agter ons praat – Jesus se ge-
sind heid van selfl ose liefde – bepaal of die toeskouers hulle verlekker 
oor hoe gelowiges stry en of hulle verwonderd oor die omgekeerde 
Goddelike logika sê: “Waarlik, Jesus Christus is Here!”

Sing: Psalm 134-1:1, 2
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)

Donderdag 15 April

Skrifgedeelte: Filippense 2:12-18
Fokusgedeelte: Filippense 2:15b-16a

Word volwasse

’n Kind word volwasse as hy self begin verantwoordelikheid neem vir 
sy lewe. So is dit ook met geloof. Iemand vra ’n wyse geloofsvader 

hoe mens weet ’n dominee is ’n goeie dominee. “Jy sien dit as hy weg-
gaan”, sê die mentor. “As die gemeente aanhou in hulle geloof groei 
en toegewy aan God lewe, dan het hy hulle toegerus om volwasse te 
wees.”

Dit was Paulus se patroon. Hy het verskeie gemeentes geplant, plaaslike 
leiers toegerus. En hy het hulle agtergelaat om in afhanklikheid van die 
Gees Jesus te volg. Hy was byvoorbeeld maar drie weke in Tessalonika, 
en sjoe, die getuienis oor die gemeente (1 Tess. 1:2 ev.)! Hy groet die 
ouderlinge in Efese (Hand. 20:32): “… nou vertrou ek julle aan God toe 
en aan die woord van sy genade …” Ook hier in Filippi moedig hy soos 
’n wyse pa die gelowiges aan om “hulle eie heil uit te werk” (2:12). Dis 
ongesond as hulle op hom bly vertrou om oor hulle toesig te hou. 
Word volwasse, neem self verant woordelikheid vir julle verhouding met 
die Here (vgl. ook 1:27). Hy gee twee riglyne:

Deur sy Gees maak God julle gewillig en bekwaam, volg Hom nouge-
set (2:12-14).



116 

Hou die lig – die boodskap van lewe in Jesus Christus – in aksie. Dra 
dit die donker wêreld in. Praat dit. Leef dit (2:15-16).
O, die blydskap van ’n leier om sy volgelinge aan die Gees van God oor 

te gee! Moenie my volg nie, volg Jesus. En die blydskap van volgelinge 
as hulle die dag sê: Baie, baie dankie dat jy my geleer het om Jesus te 
volg, ek vertrou Hom om my te lei.

Gebed: Here, ek wil U volg.

Sing: Psalm 1-1:1, 2
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)

Vrydag 16 April

Skrifgedeelte: Filippense 2:19-30
Fokusgedeelte: Filippense 2:19, 25

Kenmerke van medewerkers

Medewerkers is die Bybelse woord vir gelowiges wat saam werk in 
diens van die Here. In dié Skrifgedeelte sien ons sekere kenmerke 

wat medewerkers soos Timoteus en Epafroditos gehad het. Hulle het 
vir Paulus ondersteun terwyl hy in die tronk was. Die plan was om 
vir Timoteus na Filippi te stuur en vir Epafroditos wat geldelike hulp 
gebring het vanaf Filippi terug te stuur.

Wat moet die kenmerke wees van medewerkers? By Timoteus leer 
ons die volgende kenmerke: Medewerkers het ’n hart vir mense (vs 20), 
hulle is nie selfgesentreerd nie, maar dien eerstens Christus se saak 
(vs 21). Medewerkers is nie bang vir harde werk nie, want hulle sien 
hulleself as slawe in God se Koninkryk (vs 22). Medewerkers is bereid 
om op te off er al kos dit hom ook wat (vs 23).

By Epafroditos sien ons weer ander kenmerke: Medewerkers is bood-
skappers van die Goeie Nuus en wat vertroos en bemoedig deur hulle 
boodskappe (vs 25). Hulle is soldate in die voorste linies van die geloof. 
Hulle is mense wat dien - nie net met die hande nie, maar met die hart 
ook (vs 25, 26). 

Hulle is mense wat nie toelaat dat siekte of beproewings hulle lamlê 
nie, want hulle leef in afhanklikheid van God, en as Hy genesing en 
krag gee, dan gaan hulle aan met hulle roeping (vs 26, 27). Hulle is 
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mense wat hulle lewe waag vir die evangelie, want hulle lewe by God is 
gewaarborg deur Christus (vs 30).

Medewerker, hoe sal dit lyk as jy Timoteus en Epafroditos se benadering 
tot die bediening en die lewe deel maak van jou bediening en lewe?

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 2, 5
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)

Saterdag 17 April

Skrifgedeelte: Filippense 3:1-16
Fokusgedeelte: Filippense 3:1

Wees bly in die Here

Daar is ’n groot verskil tussen om gelukkig te wees en bly te wees. 
Geluk hang af van jou omstandighede. As die omstandighede 

goed is, is jy gelukkig en as dit nie goed is nie, is jy ongelukkig. Geluk is 
emo sioneel en onstabiel. Geluk word bepaal deur dinge wat van buite 
kom. Blydskap aan die anderkant is stabiel, dit is nie emosioneel nie, dit 
is iets wat van binne kom, dit is ’n geskenk van God deur sy Gees.

In tye wat dit goed gaan, is dit nie maklik om te onderskei tussen 
mense wat blydskap beleef en mense wat gelukkig is nie. Maar wanneer 
daar moeilike omstandighede kom, is dit maklik om te onderskei. Die 
persoon wat gelukkig was, word ongelukkig; die persoon wat blydskap 
het, bly vol blydskap, want volgens vers 1 is blydskap in die Here.

Dit beteken blydskap is nie seisoenaal nie, dit is iets wat jy altyd het 
en beleef. 

Om bly te wees, is om aktief jou gedagtes en hart op die Here te 
rig. Blydskap is ’n opdrag van die Here, iets wat nie opsioneel is nie. 
Ware blydskap en vreugde is net bedoel vir dié wat alleen in die Here 
blydskap vind (Ps. 37:4; Ps. 16:11). 

Christus wil hê dat sy blydskap (Joh. 15:11) in ons sal wees en dat ons 
daardie blydskap sal leef, want so eer ons Hom ook. Hy het immers die 
angel uit die dood gehaal, so niks kan ons uit God se hand ruk nie. God 
is groter as enige van ons omstandighede, so ons kan bly wees in die 
Here.

As ons blydskap leef, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, 
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maak ons die Christelike geloof aantreklik vir die wêreld. Het jy so ’n 
blydskap?

Sing: Psalm 100-1:1, 4
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)

Sondag 18 April

Skrifgedeelte: Filippense 3:17 – 4:1
Fokusgedeelte: Filippense 3:20

Staan vas en bly getrou!

Filippense word dikwels ’n blydskapbrief genoem. Wat die brief ver-
der  merkwaardig maak, is dat Paulus dit nie skryf vanuit gunstige 

om stan dighede nie, maar vanuit die gevangenis. Die blydskap waarvan 
ons in hierdie brief lees, die opdrag om “bly te wees in die Here” is 
dus nie ’n blote koue dogma wat Paulus vanuit ’n sagte rusbank aan 
die ge meente skryf nie, dit is prakties! Hoe kry Paulus dit dan reg om 
bly te wees in die Here? Hoe kan hy vir hierdie gemeente (wat self ook 
maar swaargekry het) skryf om bly te wees? Die frase “in die Here” is 
die sleutel!

In Filippense 3:18 waarsku Paulus egter dat daar baie vyande van die 
kruis is. Hulle lewe vir kortstondige genietinge, hulle is aardsgesind, 
hulle dink net aan die hier en nou. Hoekom doen hulle dit? Want hulle 
is op soek na vreugde. Hulle soek vreugde in kos, in status. Hulle skep 
vir hulleself dinge om na te jaag, met die hoop dat dit vir hulle sin en 
vreugde in die lewe sal bring.

Van toe tot nou het nie baie verander nie. Ons harte is afgodsfabrieke, 
het iemand eenkeer gesê. Mense skep ook vir hulleself afgode wat dan 
vir hulle lewensvreugde en sin sal gee. Kyk maar om jou – geld, mag, 
status, seks, skoonheid, noem maar op! Dan lees ons egter in vers 20 
van die evangeliese “maar”. Maar ons is burgers van die hemel … Jou 
pas poort sê jy behoort aan ’n ander Koninkryk! Jou geluk en vrede is 
alleen daar te vinde … daarom, staan vas en bly getrou aan die Here!

Sing: Skrifberyming 1-6:1-3
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Maandag 19 April

Skrifgedeelte: Filippense 4:2-9
Fokusgedeelte: Filippense 4:5

Die Here is naby!

’n Mens voel mos dis absoluut onmoontlik om jou daaglikse bekom-
mernisse te bowe te kom. Die bekommernisse verhinder dat jy 

dinge in helder, klare perspektief sien. Dis asof jy met die warm, vogtige 
asem van bekommernisse en angstigheid op ’n teleskooplens blaas en 
dan, wanneer jy die lens voor jou oog plaas, sien jy niks buiten wa sig-
heid nie. Jou sig is belemmer. Ai, hoe onmoontlik is dit tog – om be-
kom mernisse te oorwin!

En tog ís dit moontlik – kyk wat sê die Here in Filippense 4: Neem net 
’n doelbewuste besluit om jou bekommernisse een-vir-een te vervang 
met iets anders. Sit iets anders as plaasvervangers in hulle plek! Sit 
GEBED in hulle plek! Indien jou bekommernisse baie is, laat jou gebede 
ook baie word. Draai élke sorg óm in ’n gebed.

Dalk dink jy nou: Bid!? Wie weet dít nou nie! Dit is geen verrassing nie. 
En, die meeste van die tyd werk dit tog in elk geval nie! En dis boonop 
moeilik en swaar om te bid as ek swaar kry.

Paulus benader egter die saak op ’n ánder manier. Vir hom is “bid” 
nie “sommer maar net bid” - die laaste uitweg nadat alle ander planne 
misluk het - nie! Nie net half deur die slaap ’n paar sinnetjie aframmel 
teen slapenstyd nie. Dit is vir Paulus ook nie ’n swaar las, ’n blok aan die 
been nie. Vir hom is gebedsvertroue die enigste manier van oorwinnend 
lewe! Byna soos asemhaling. Dit is so oorwinnend: om hulpeloos af-
hank lik te mag wees.

Kyk net bietjie wat staan in vers 5: Die Here IS naby! Voordat Paulus 
oor gebed praat, stel hy eers die feit/belofte: Die Here IS naby. Juis 
daar om mag jy bid! Of jy Hom met alles vertrou of nie, Hy IS naby! Wat 
’n vreugde!!

Sing: Lied 163
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Dinsdag 20 April

Skrifgedeelte: Filippense 4:10-23
Fokusgedeelte: Filippense 4:17

Gee jou gawes

Vreugde in die Here vind dikwels gestalte in ons verhouding met 
medegelowiges. Die Here het ons nie gemaak om elkeen op ons 

eie eiland te lewe nie. Onthou jy nog die hele saak rondom “sosiale 
af stand”? Ons kan nie sosiale afstand hou nie, ons is eenvoudig nie so 
geskape nie. Fisiese afstand kan dalk nog, maar nie sosiale afstand nie 
…

Paulus skryf in 4:10 hy was baie bly in die Here. Hoekom? Omdat die 
gemeente aan hom gedink het. Ons verhouding met ons mede gelo-
wiges is onlosmaaklik verbind aan ons verhouding met ons Vader. Ons 
is immers mekaar se broers en susters! Bely ons dit nie juis met elke 
Nagmaal nie?

Paulus se vreugde is in die Here, en die manier hoe dit vergestalting 
vind, is deur die gemeente wat hom bystaan in sy nood. Al ooit daaraan 
gedink dat jy instrumenteel kan wees in iemand anders se vreugde in 
die Here? Dat jou oproep, jou bemoediging, jou uitreik na iemand 
anders hulle ’n vreugde in die Here kan gee?

Die Here gee vir ons gawes, sodat ons dit kan gee (vgl. 4:17). Die 
gemeente in Filippi het dit gedoen. Hulle gawe vir Paulus was ’n off er 
met ’n liefl ike geur, vir God aanneemlik en welgevallig (4:18).

Hoe kan ek en jy vandag lewende off ers wees tot iemand anders se 
vreugde in die Here? Hoe kan ons ons gawes gebruik, sodat iemand 
anders soos Paulus kan sê: Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid 
tot in alle ewigheid! Amen (4:20).

Sing: Skrifberyming 12-4:1, 3
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Woensdag 21 April

Skrifgedeelte: Kolossense 1:1-8
Fokusgedeelte: Kolossense 1:1-8

Genadevrugte en -aksie

Paulus het van Epafras mooi dinge verneem oor die gelowiges in 
Kolosse. Hieroor kon hy God nie genoeg dank nie! Van hierdie dank-

baarheid getuig hy ook teenoor die Kolossense.
Wat maak Paulus dan so diep dankbaar? Die evangelie het by hulle 

vrugte opgelewer en van hulle af verder versprei! Toe hulle God se 
genade gehoor en leer ken het, net soos dit werklik is, was die vrugte 
wat dit by hulle opgelewer het:

GELOOF in Christus
LIEFDE vir al die gelowiges
Die stewige basis van hierdie geloof en liefde was die HOOP wat in 
hulle gelewe het – die vaste verwagting dat God ook verder al sy be-
lof tes gaan vervul.
GELOOF, LIEFDE en HOOP – dit was die wonderlike VRUGTE! Die ge-

nade van die Here wat die Kolossense werklik leer ken het, het egter 
ook van hulle af verder versprei. Hulle het die evangelie met ander 
men se gaan deel, hulle het dit nie net vir hulleself gehou nie!

Sien jy, wanneer ons God se genade gehoor en reg leer ken het, doen 
dit iets in en aan ons! Dit lewer die VRUGTE van GELOOF, LIEFDE EN 
HOOP op. Is dit ook waar van jou lewe? Wys jou lewe dit? Dank ander 
mense die Here vir die geloof, liefde en hoop wat hulle by jou in aksie 
sien? Dink goed hieroor na en werk dit biddend vandag met die Here 
deur.

Die Bybel sê verder: Waar die hart van vol is, loop die mond van oor 
(Luk. 6:45). Dit is ook waar van gelowiges. Vol van God se genade, word 
ons ook al meer verkondigers van God se genade. Aan wie wil die Here 
hê moet jy vandag God se genade en liefde in Jesus Christus gaan 
meedeel of gaan verduidelik? Bid vir duidelikheid hieroor en gaan doen 
dit dan vanuit ’n vol genade-hart.

Sing: Psalm 92-1:2, 7
Ds. BR Kingma (Reinder (Bellville-Oos)
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Donderdag 22 April

Skrifgedeelte: Kolossense 1:9-14
Fokusgedeelte: Kolossense 1:9-14

Bid volhardend vir groeiende geestelike wysheid en ’n 
Godwaardige lewenswandel

Die genade wat ons van God deur Christus ontvang, is so geweldig 
groot, ryk en omvattend! Paulus beskryf dit in verse 12, 13 en 14: 

God het ons waardig gemaak om deel te kry aan die koninkryk van die 
lig! Hy het ons weggeruk uit die donker mag van die Bose en ons onder 
die heerlike oorwinnende heerskappy van Christus geplaas. In Hom kry 
ons volkome vergifnis van ons sonde en ’n ewige verlossing!

Gryp dit jou nog aan? Raak jy nog verwonderd oor God se genade 
sodat jy dit ook uit kan jubel? Paulus word hierdeur diep geroer en roep 
dit uit in verwondering en met diepe dankbaarheid. Daarom weet hy 
ook: op grond van hierdie genade moet elke gelowige biddend vol-
hard om in Christus te bly! Om die genadegawe wat ons ontvang het, 
ten volle uit te leef! Ons moet in die eerste plek volhardend bid vir 
geestelike wysheid om te weet hoe ons God se wil elke dag van ons 
lewe moet toepas en gehoorsaam uitleef! Dat ons kennis van God kan 
toeneem. Ons moet hiervoor bid, want hierdie geestelike wysheid kan 
alleen van God die Heilige Gees kom om ons daarmee te vervul. Twee-
dens moet ons bid vir die geestelike krag om elke dag waardig ons 
lewe in Christus te leef!

En wat is hierdie Godwaardige lewe? Dit is om elke dag gehoorsaam 
te wees en tot God se eer te leef. Dit is om die vrugte van die geloof te 
dra deur goeie werke te doen wat God verheerlik. ’n Godwaardige lewe 
is laastens ook om met blydskap en vreugde te lewe omdat ons weet 
Christus is in ons!

Kom ons oordink vandag ook weer opnuut die wondergawe wat ons 
van God in Christus ontvang het, en ons laat hierdie wete ons vul met 
diep en dankbare blydskap! Maar kom ons bid dan ook dat God ons 
ver vul met sy wysheid om sy wil te ken en toe te pas in ons lewe sodat 
ons ’n Godwaardige lewe mag lei! Immers: Christus is in jou!

Sing: Skrifberyming 15–1:1, 2, 3, 4
Ds. P Venter (Potchefstroom-Oos)
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Vrydag 23 April

Skrifgedeelte: Kolossense 1:15-23 
Fokusgedeelte: Kolossense 1: 19 - 23

Wie is die geheimenis? Christus! Glo in Hom! Hy is die heerlike 
versoening van God vir jou!

Met die lees van hierdie onpeilbare verse tree ons metafories saam 
met Moses op heilige grond en moet ons ons skoene uittrek! 

Want hier word Christus, die Seun van God en self ook God, aan ons 
voor gestel as die Een wat ons met God versoen het! Om die hoogte, 
diepte, breedte en wydte van hierdie verse in ’n enkele oordenking te 
pro beer beskryf, is onmoontlik!

Daarom kan ek en jy maar net soos Johannes in Openbaring 1 voor die 
voete van hierdie heerlike Here Jesus Christus in aanbidding neerval! Kyk 
net Wie is Hy! Hy is die heel eerste in die skepping, verhewe bo alles wat 
God geskep het! En kyk wat het Hy gedoen! Hy staan daardie heerlike 
eerste plek in die ganse skepping af om mens te word, ja, slaaf te word, 
die laagste en die laaste te word! Geoff er te word vir sondaarmense! 
Want God het besluit om Homself deur hierdie aanbiddelike Here Jesus 
Christus met ons te versoen! Sy bloed het Hy aan die kruisaltaar fi naal 
gestort as off er om volkome versoening te doen vir ons sonde! 

In Hom staan ek en jy vandag heilig, sonder smet en onberispelik 
voor God! Daar is vrede tussen my en God! Kan jy dit glo?

Jy moet dit glo! Want Hy is die enigste weg tot verlossing en tot 
ver soening met God! Dit is die geheimenis van die Skrif en dit is die 
geheimenis wat God aan ons geopenbaar het! Moet niks anders glo 
nie! Daar is geen ander weg en geen ander Een deur wie ons gered kan 
word nie! Net Christus alleen! 

Moet nooit dat iemand jou van hierdie waarheid wegruk deur jou 
hoop op iets anders te stel nie! Glo in die verheerlikte Christus, Hy het 
jou met God versoen!

Sing: Skrifberyming 3-2:1, 2, 5, 6 (melodie van Skrifberyming 18-6)
Ds. P Venter (Potchefstroom-Oos)
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Saterdag 24 April

Skrifgedeelte: Kolossense 1:24 – 2:5
Fokusgedeelte: Kolossense 1:27

Lewe is Christus

Christenskap is nie ’n Sondagaktiwiteit of ’n baadjie wat jy aantrek 
vir sekere tye en tussen sekere persone nie. Dit is nie ’n belangrike 

aspek van jou lewe nie. Dit is jou lewe, en alle ander aspekte van jou 
lewe moet voortkom en gelei word deur wie jy in Christus is. In die 
woorde van ons teksverse: “… die inhoud daarvan is: Christus is in julle.” 
Gala siërs 2:20 sê dieselfde: “… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, 
maar Christus wat in my lewe.”

Hierdie woorde beteken Christus is die volheid van ons lewe, en 
dus dat geld, status, plesier, prestasies en omstandighede (positief en 
negatief) aspekte van ons lewe is, maar nie ons lewe bepaal of defi nieer 
nie. Geloofsomhelsing van Jesus Christus as Verlosser en Koning gee 
ons nie net eendag toegang tot die hemel nie. Hy is en bepaal ons lewe 
vandag, hier en nou. Deur sy Gees word ons gelei vir elke volgende 
tree. Christus werk kragtig in en deur ons (vs 29).

Gevolg/reaksie van bogenoemde:
Blydskap te midde van lyding en moeilike omstandighede (vs 24)
Vertel, verkondig, loop oor van wie Christus is (vs 25, 28)
Ons leef as deel van God se plan (vs 25)
Ons het hoop (vs 27)
Ek span my in om ander te begelei tot die volheid en volwassenheid 
in Christus (vs 29 en 2:1)
Lewe ek en jy in die volheid van Christus in ons?

Sing: Skrifberyming 12-3:1, 2
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Sondag 25 April

Skrifgedeelte: Kolossense 2:6-23
Fokusgedeelte: Kolossense 2:6-7

Lewe in verbondenheid met Christus is nie teoreties nie

Ons verbondenheid met Christus word vandag, en elke dag, en in 
elke aspek van ons lewe uitgeleef. Leerstelling en lewenswyse gaan 

hand aan hand. Die werklikheid dat ons, deur geloof in Christus, saam 
met Hom begrawe is in ons sonde, en saam met Hom opgestaan het 
in ’n nuwe lewe, dring ons om hierdie nuwe lewe in Christus waarlik te 
leef.

’n Lewe in verbondenheid met Christus is egter nie bloot rituele, wet-
tiese godsdienstige reëls, oorgelewerde tradisie nie (vs 8, 20), maar 
eerder ’n lewe wat van die krag van God getuig (vs 12), wat gewortel is 
in Christus (vs 7), wat van dankbaarheid oorloop (vs 7), wat deur heilig-
heid gekenmerk word (vs 23).

Opmerklik dat vers 6 begin met: “Aangesien julle dan Jesus Christus as 
Here aangeneem het …” Jesus Christus beklemtoon die verlossingswerk, 
terwyl Here (Kurios) beklemtoon dat Hy seggenskap het, dat Hy die Een 
is wat bepaal, dat ek aan Hom behoort. Wanneer ek Hom aanneem 
as Here, lê ek my wil en seggenskap neer en verbind my om alleen 
volgens sy wil te leef. Sy agenda vir my lewe word nou ook my agenda 
vir my lewe. Jy kan Hom nie as Verlosser aanneem, sonder om Hom ook 
as Here aan te neem nie. 

Geloof in Here Jesus Christus beteken dus: vrygespreek, sodat Hy in 
en deur my kan lewe.

Sing: Psalm 2-1:6
Ds. CJ (Johan) van Heyningen (Stellenbosch)
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Maandag 26 April

Skrifgedeelte: Kolossense 3:1-4
Fokusgedeelte: Kolossense 3:2

Rig jou gedagtes op Jesus

Daar is so baie dinge rondom ons wat ons aandag van die Here af 
kan wegtrek: televisie, internet, sosiale media, werk, sport. Noem 

maar op. Daar is selfs ’n tipe godsdiens, ’n manier van doen wat op die 
oppervlak baie goed en godsdienstig lyk, maar in werklikheid ons aan-
dag van God af weg trek. Lees Kolossense 2:20–23.

Hoe maak ons dan seker, of hoe keer ons dat ons nie tyd en aandag 
en energie spandeer aan sake wat nie werklik van belang is nie? Deur 
ons “gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge 
wat op die aarde is nie”.

Die Here Jesus het ná sy dood en opstanding opgevaar na die hemel 
en sit aan die regterhand van God. Daardeur het Hy vir ons die pad 
oopgemaak om ook eendag saam met God in die hemel te wees. 

Juis omdat ons saam met Christus ingereken word in sy dood en ook 
ingereken word in sy opstanding, het ons nou ook ’n hemelse perspek-
tief. Ons het gesterf vir die wêreld en sy dinge, en lewe nou vir Jesus 
en sy dinge. Wat vir Hom belangrik is, is nou vir ons belangrik. Wat ons 
dink, wat ons doen, wat ons sê, is wat die Here dink en doen en sê. Ons 
fokus is verskuif, weg van die aarde en gerig op die hemel. Ons is dood 
vir die dinge van hier en lewe vir die dinge van daar.

Maar, ons is nog hier – vir nou. Daarom het ons soveel meer nodig 
om ons fokus op Jesus alleen te hou sodat ons nie die pad byster raak 
nie. Dit kan ons alleen in die wete dat ons lewe “saam met Christus 
verborge is in God”. Ingeweef, saamgevleg, onlosmaaklik aan mekaar 
gebind. Veilig in die hand van God. 

En daarmee saam ’n belofte: dat ons met die wederkoms van Jesus 
saam met Hom sal wees en in sy heerlikheid sal deel!

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)
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Dinsdag 27 April

Skrifgedeelte: Kolossense 3:5-17
Fokusgedeelte: Kolossense 3:5

Trek uit die onkruid in jou geloofstuin!

“Doodmaak” is so ’n sterk term. Ek weet nie of dit is soos mens ouer 
word nie, maar “doodmaak” is vir my al meer grillerig. Tog is dit 

presies waartoe die Here ons hier oproep: doodmaak. Siende ons inge-
reken is in die dood en opstanding van ons Here Jesus en “saam met 
Hom in God verborge is” (sien gister se dagstukkie), het ons nou ’n 
ander perspektief, ’n hemelse fokus. 

Hierdie nuwe fokus op dit wat vir die Here belangrik is, maak dat ons 
skielik sien wat voorheen vir ons belangrik was, maar nie meer inpas by 
God se prentjie vir ons nie. Sonde. Dit is seker die grootste ontnugtering 
wat mens kan beleef: wanneer die Here jou hart kom vernuwe en jy vir 
die eerste keer besef hoe verkeerd jy werklik teenoor Hom opgetree 
het. Mens weet nie eintlik waar om jou kop in te steek nie …

Dit is egter juis waartoe ons nou opgeroep word in ons nuwe lewe: Raak 
ontslae van die sonde! Trek die onkruid uit wat daar in jou geloofstuin 
groei! U sien, dit is ’n daadwerklike aksie, dit is ’n besluit en ’n optrede. 
Die Here wys sonde vir ons uit deur sy Woord en medegelowiges, en 
dan moet ons dit doodmaak. So sterk voel die Here daaroor. Doodmaak. 
My ervaring met onkruid is dat mens jou hand daarop moet hou. As jy 
so paar Saterdae se skoff el oorgeslaan het, dan neem dit sommer oor. 
So ook met die sonde, ons moet voordurend daarteen stry. Dit kom 
som mer vanself weer terug.

Genadiglik is ons nie alleen in hierdie stryd nie. Die Here is besig om 
die nuwe lewe wat Hy in ons gewek het, al hoe meer na vore te laat 
kom. Ons word “al hoe meer vernuwe na die beeld van ons Skepper en 
tot die volle kennis van God”, en dit deur God self.

Sing: Psalm 25-1:5, 6
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)
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Woensdag 28 April

Skrifgedeelte: Kolossense 3:18 – 4:1
Fokusgedeelte: Kolossense 3:23, 24 (1983-vertaling)

Moenie die nuwe verhoudinge waarin God jou – deur Christus – 
herbore laat word het, verloor nie

Die gelowiges aan wie Paulus hier skryf - en dus ook aan ons – moes 
weet dat dit nie genoeg is om net deur Christus in nuwe verhou-

dings herbore te word nie. Hierdie nuwe verhoudings moet ook elke 
dag dieper in Christus wortelskiet. Met ander woorde: die gelowige 
moet in sy of haar verhoudings só op Christus gefokus bly dat hierdie 
ver houdings al meer en meer verdiep.

Mans en vrouens is deur Christus bevry van selfgerigtheid en die soek 
van eiebelang. In Christus is die man werklik ’n verstandige hoof vir die 
vrou, en vir die vrou is die man haar dierbaarste beskermer. Hierdie ver-
los singsvreugde kan en moet elke dag méér en inniger word.

Ook ouers en kinders word met verlossingsvreugde ’n heerlike ge-
skenk vir mekaar, en dit moet elke dag al voller en ryker beleef word.
Onge hoor saamheid en tergery van mekaar moet dadelik herken word 
as afdraaipaadjies waarop Satan ouers en kinders wil verlei.

Ons is álmal slawe … slawe van “die Here in die hemel”. Daarom is 
enige hooghartigheid of minderwaardigheid uitgesluit. Ons het net 
maar een opdrag: “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir 
die Here en nie vir mense nie …”

Hoor jy die Here se Woord hier in hierdie Skrifgedeelte ook aan jóu 
…? Dit is nie genoeg om, wat gesinsverhoudinge betref, net in Christus 
weer gebore (wedergebore) te word nie. Jy moet hierin op Hom blý 
fokus en só moet hierdie verhoudings dieper en dieper groei … anders 
be staan die gevaar dat jy hierdie nuutgemaakte verhoudings kan ver-
loor!

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. D Laufs (Dirk) (Emeritus)
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Donderdag 29 April

Skrifgedeelte: Kolossense 4:2-6
Fokusgedeelte: Kolossense 4:2 (1983-vertaling)

Bid dat God deure vir sy Woord sal oopmaak … en moet jy dit 
dan nie weer deur jou dom woorde toeslaan nie

Een van die mees gebruikte verleidingsmetodes van Satan is om 
ge lowiges onder die indruk te bring dat dit nie meer nodig is om 

voort durend die Here God biddend te bly vra dat Hy deure vir die ver-
kondiging van sy Woord sal oopmaak nie.

Ons kom so maklik en ongemerk onder die indruk dat óns kerkgang 
of óns prediking of óns gemeente-aktiwiteite die waarborg is dat God 
se Woord verder uit ons midde voortgedra sal word. En dit is een voudig 
net nie waar nie. Hiervoor is deurlopende en diepsinnige en aanhou-
dende gebed tot God nodig … niks minder nie en niks meer as dit nie.

Sáám hiermee voeg die Woord in hierdie Skrifgedeelte nog iets by. 
Iets waarteen ons ook moet waak, naamlik ’n dwase hooghartigheid 
teenoor “die mense wat nog buite die gemeente is”. Mense wat God 
juis deur ons “wyse optrede” as reeds-verlostes wil bereik. Hy wil dat 
ons deur die manier waarop en die lyftaal waarmee ons met hierdie po-
ten siële medebroers en -susters praat, hulle oombliklik tuis laat voel in 
die warmte van sy huisgesin.

Sê nou maar dit was jy of ek wat nog “buite die gemeente” was. Nou 
kom die Here deur middel van ’n reeds-gelowige, met sy Woord in die 
hand, na ons toe. Wat sou vir jou die lekkerste wees: ’n warm en in-
nige verwelkomingswoord óf ’n smaaklose en hovaardige “hallo” met 
saamgeperste lippe?

“Tree met wysheid op” teenoor diesulkes, sê die Here. Anders maak jy 
nie net die deure van die Woord vir ander toe nie … maar loop jy gevaar 
om dit vir jouself ook toe te maak!

Sing: Skrifberyming 8-1:2
Ds. Dirk Laufs (Emeritus)
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Vrydag 30 April

Skrifgedeelte: Kolossense 4:7-18 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Kolossense 4:10, 11

Wees ’n medewerker in die koninkryk van God

Hoe sou ’n medegelowige wat ons goed ken, ons beskryf? As me-
dewerkers in die koninkryk van God? Dit is ’n belangrike vraag, 

want die teendeel kan ook waar wees: ons kan dalk ’n teleurstelling of 
struikelblok in die koninkryk van God wees.

As Paulus hier aan die einde van hierdie brief verskillende mense se 
groete aan die gemeentes oordra, noem hy vir Aristargos, Markus en 
Jesus Justus spesifi ek sy medewerkers vir die koninkryk van God. Hierdie 
drie manne was elkeen op hulle eie unieke manier vir Paulus van groot 
hulp. Paulus het van hierdie drie Jode baie ondersteuning ontvang, be-
moediging en praktiese hulp op sy sendingreise, in die gemeentes en 
selfs toe hy in die gevangenis was. 

Hierdie manne was nie kalklig-mense nie, ook maar gebarste erde-
kruike soos ons almal … en tog word hulle medewerkers in die koninkryk 
van God genoem.

Wat behels dit om ’n medewerker vir die koninkryk van God te wees? 
Dit beteken dat ek en jy bereid is om as instrument gebruik te word in 
God se koningsheerskappy oor alles en almal.

Dit vra eerstens van ons om persoonlik in alles te buig voor ons 
Koning en Here. Hy het immers nou alle seggenskap oor en in ons 
lewens as nuwe mense in Christus.
Dit vra verder dat ons saam met ons medegelowiges sal werk om 
God se koningsheerskappy te vestig in ons saamwees en saamwerk 
as gelowiges, maar ook in die gemeenskap en land waar ons woon. 
Ons het mekaar se ondersteuning en gawes hierin baie nodig. Ons 
kan niemand se bydrae hierin mis nie. Ook nie joune nie!
Om werklik medewerkers vir die koninkryk te wees en te bly, moet 

ons daagliks bid: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die 
aarde! Kyk net hoe mooi verduidelik ons belydenis hierdie gebed in 
Sondag 49 van die Heidelbergse Kategismus. Lees die verduideliking 
hier onder ’n paar keer deur en maak dit jou gebed as medewerker vir 
die koninkryk van God!

Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen 
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goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy 
amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos die 
engele in die hemel (HK Sondag 49).

Sing: Psalm 116-1:9, 10
Ds. BR Kingma (Reinder) (Bellville-Oos)
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Mei – Jeremia en Klaagliedere

JEREMIA – God bring hoop en redding deur swaarkry

Die persoon Jeremia is teen ongeveer 650 vC gebore in die klein dorpie 
Anatot, sewe kilometer noordoos van Jerusalem. As die seun van ’n 

priester en later self ’n priester word hy as jongman van ongeveer 24 jaar 
tot profeet van die Here geroep. Sy bediening as profeet strek oor die 
regerings van die laaste vyf konings van Juda tot en met die Babiloniese 
ballingskap (ongeveer 626-586 vC). Daar bestaan ’n sterk moontlikheid 
dat Jeremia omtrent nog tien jaar geleef het ná die val van Jerusalem.

Die boek is nie direk deur die profeet Jeremia self geskryf nie, maar 
hoofsaaklik gedikteer aan sy sekretaris Baruk (vgl. Jer. 32:12; 36:4 vv.; 
45:1). In opdrag van Jeremia het die einste Baruk op vasgestelde tye die 
inhoud van Jeremia se profesieë aan die leiers en volk in die tempel gaan 
voorlees (vgl. Jer. 36:8 vv.). Nadat koning Jojakim van Juda ’n groot deel 
van die boekrol van die Here se woorde aan Jeremia verbrand het (vgl. 
Jer. 36:23), het Baruk groot dele daarvan herskryf (vgl. Jer. 36:32).

Jeremia se profesieë is gerig aan die leiers en volk Juda (die Suidryk). Ons 
vind in Jeremia se boodskap die dringendheid tot berou oor en bekering 
van die sondes. Hy waarsku oor die komende ballingskap indien daar nie 
berou en bekering kom nie. Die ballingskap en vernietiging van Jerusalem 
word later ’n werklikheid vir Juda wat nie gehoor gegee het aan Jeremia 
se boodskap nie. Ons hoor egter ook die belofte van hoop en uitkoms, 
die belofte van terugkeer uit ballingskap en straf van die Babiloniërs en 
ander vyandige volke. In vele opsigte is Jeremia die “huilende profeet” 
van weë die oordeelsboodskap wat hy aankondig. Ons merk daarin God 
se “trane” oor ons sondes. Ons word egter aangegryp deur die hoop op 
redding te midde van die swaarkry wat ons sonde veroorsaak. In sy groot 
genade word die redding werklikheid in Christus – die hoop in God be-
skaam nie!

KLAAGLIEDERE – By trane tog die geloofsekerheid van die Here se 
troue liefde

Klaagliedere is ’n versameling van vyf treurliedere (klaagliedere) oor 
die val van Jerusalem en vernietiging van die tempel in 586 vC deur 
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Nebukadnesar van Babel. Alhoewel daar nêrens in een van die treur-
liedere ’n aanduiding gegee word wie die skrywer is nie (ook nie elders in 
die Bybel nie), word die boek toegeskryf aan Jeremia. Baie van die frases 
in die boek kom ooreen met dié van die boek van die profeet Jeremia 
(vgl. bv. Klaagl. 1:15 met Jer. 8:21; Klaagl. 3:64-66 met Jer. 11:20; Klaagl. 
4:21 met Jer. 49:12). Klaagliedere is ’n ooggetuieverslag van die profeet 
Jeremia oor die val en vernietiging van Jerusalem.

Die boek is hartroerende liedere waarin die “huilende profeet” die trauma 
beskryf van God se toorn wat oor die land en volk losbars. Diep bewoë 
aanskou Jeremia die geweldigheid van God se oordeel (vgl. Klaagl. 2:11-
13). En tog is alles nie verlore en gedaan nie ... God se troue liefde en 
ont ferming is baie groter as sy straf. Al was die volk self die oorsaak van 
droefheid, is daar die versekering dat God in sy groot genade hulle weer 
sal ophef.

Die sonde, ons sondes, is die grootste rede tot droefheid – sonde staan in 
die pad van ons verhouding met die lewende God. Ons hunker na troos 
van die sonde-ellende. God in sy troue liefde en ontferming gee vir ons 
daardie troos in Jesus Christus. God open vir ons weg van bekering deur 
sy Gees en Woord. In Christus word ons opgehef uit die sondedood met 
die blye versekering: “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood 
sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer 
wees nie” (Op. 21:4).
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Saterdag 1 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 1
Fokusgedeelte: Jeremia 1:11, 12 (1933/53-vertaling)

Die Here is wakker oor sy Woord

Die amandelboom is volop in Palestina. Dit is ’n simbool van hoop 
en nuwe lewe, want die boom se bloeiseltjies kom al uit voor enige 

ander bome begin bot. Jy kan nog nie sien dit is lente nie, dan is die wit 
blommetjies alreeds daar!

Daar is nog meer betekenis aan hierdie visioen van die amandeltak. 
Hier is ’n skerp woordspeling wat ons in ons Afrikaanse vertalings mis. 
Die woord vir “amandeltak" en “waaksaam” gebruik dieselfde woord-
stam. Die amandeltak is dus ook ’n simbool van waaksaamheid, of 
“wakker wees”. Daarom sê die Here met die visioen van die amandeltak 
vir Jeremia dat Hy “wakker is oor sy woord om dit te volbring”.

Ons sien in Eksodus 25 ook dat die arms van die goue kandelaar in 
die tabernakel amandeltakke voorgestel het. Die goue kandelaar was 
dus die simbool van die Here se alomteenwoordige waaksaamheid - sy 
Gees is ’n soeklig. Die boodskap wat Jeremia moet hoor? Die Here is 
wak ker om te doen wat Hy sê!

Die boodskap wat Jeremia moet verkondig, is die komende balling-
skap. Dit sal sekerlik gebeur. Die oordeel kom! Tog is die hoop alreeds 
sigbaar, want die Here wil nie met die ballingskap die hele volk uitwis 
nie. Nee, Hy wil met die ballingskap vir Homself ’n oorblyfsel oorhou. 
Die “wit blommetjies” van die amandeltak is alreeds sigbaar!

Ek en jy het hierdie onwankelbare sekerheid dat die Here se alomteen-
woordige Gees wakker is om die Woord te vervul. Die Here se Woord 
keer nie leeg na Hom terug nie, maar sy Woord sal doen wat Hy gedoen 
wil hê (Jes. 55:11). 

Ons kan daarom met alles vashou aan die beloftes in die Here se 
Woord, want Hy is wakker om dit te volbring. Al moet ons soms die sware 
hand van die Here op ons voel, is elke belofte in die Woord steeds “ja” en 
“Amen” in Christus! (2 Kor. 1:20), want Hy is wakker oor sy Woord.

Sing: Psalm 2-1:1, 6
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)
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Sondag 2 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 2:8-19
Fokusgedeelte: Jeremia 2:13

Ad Fontes

Reënbakke is in die tyd van Jeremia in die grond uitgegrawe. Soms 
is dit ook uit klip gekap. Voor die handliggend is reënwater dan van 

die dakke en van oraloor opgevang. Hierdie water is onsuiwer en proe 
nie altyd lekker nie. Hierteenoor kry ’n mens fonteine waar vars, soet 
water spontaan uit die grond opborrel. Beter water kry jy nie!

Die Here noem homself hier in Jeremia die “fontein van lewende 
water”. Die Here is nie ’n reënbak nie. Hy is die oorsprong van die beste 
water. Jesus sê verder dié wat in Hom glo, sal strome lewende water hê 
wat uit hom vloei (Joh. 7:38). So, die Here is die fontein en Hy maak óns 
die reënbakke waaruit die strome lewende water vloei!

Net soos die volk van ouds het ek en jy die geneigdheid om vars 
fon teinwater oral te gaan soek, behalwe by die Fontein. Ons is gereeld 
tevrede met selfversamelde brak, modderwater. Dit was Juda se eerste 
groot oortreding. Met hulle eiewillige godsdiens en hulle eie, unieke 
manier van aanbid het hulle allerhande ander brak waters gaan soek, 
terwyl die Fontein van lewende water onophoudelik vars water reg voor 
hulle opborrel!

Hulle tweede oortreding was nie net dat hulle ander water gesoek 
het nie, maar dat hulle ook allerhande maniere bedink het om dit op te 
vang. Alle ander godsdienste is niks anders nie as gebarste reënbakke. 
Aanbidding wat nie ware aanbidding is soos God dit beveel nie, is ’n 
gebarste reënbak. Dit hou nie baie lank die water in nie. Dit kan jou nie 
voorsien van water in droogtetye nie. My en jou pogings om onsself te 
verlos, is gebarste reënbakke wat geen water kan hou nie, wat nog te 
sê van die Lewende Fonteinwater.

Elkeen van ons is een of ander tyd besig om weer ’n nuwe reënbak 
te probeer uitkap. Ons dink ons kan beter water elders vind en ons 
dors daarmee les. Daardie reënbakke kan nie water hou nie. Los dit en 
gaan terug na die Here Jesus, die Fontein van Lewende Water. Moet 
nie tevrede wees met jou modderwater nie. Soms breek die Here ons 
self gemaakte reënbakke af, om ons weer in ware aanbidding tot Hom, 
die Fontein, te herstel.
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Ad Fontes: Keer terug na die Fontein en les jou dors in sy Woord. Rus 
in Christus. Hy het jóú ’n reënbak gemaak sodat jy ook kan gaan om 
ander se dors te les met die Strome Lewende Water.

Sing: Skrifberyming (8-1) 14:1, 2
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)

Maandag 3 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 3:1-5, 22, 23
Fokusgedeelte: Jeremia 3:4, 23

Off er jou hart aan Hom alleen

Die Here is getroud met sy volk. Hy het met haar ’n verbond gesluit. 
Sy is aan Hom verbind, maar sy het soos ’n prostituut geword en 

haarself laat onteer met ander afgode. Moses het in Deuteronomium 
24:1-4 geleer dat ’n geskeide man nie weer die vrou van wie hy geskei 
het, mag trou as sy intussen weer getrou het nie. Die volk het van die 
Here, haar Man, “geskei” en gehoereer - met ander gode “getrou”. Tog 
dink hulle terselfdertyd dat hulle sonder bekering aan die Here getroud 
kan bly. Hulle voel steeds geregtig om die verbondsbeloftes te verkry. 
Die Here verseker hulle dat dit nie so kan wees nie.

Die Here is jaloers en soek sy bruid vir Homself en Hy sal nie haar 
on trou heid duld nie. Tog is Hy gereed om hulle te vergewe. Hy sal die 
ver houding herstel as hulle terugkeer en Hom alleen dien. So roep die 
Bruidegom deur die profeet: “Keer terug! Ek sal vergewe!” Watter God 
is daar, soos ons God, wat so genadig is en só vergewensgesind is! Selfs 
nadat sy “vrou” keer op keer ontrou was aan Hom, sal Hy haar terug-
neem en haar vergewe!

So is die Here ook jaloers op jou hart. Hy soek jou hart, jou aanbidding 
vir Homself en sal dit nie duld wanneer jy jou hart uitleen aan iets of 
iemand anders nie. Mag die Here deur sy Heilige Gees ook vir jou wys 
waar jou hart verdeeld is. Waar jy ontrou is aan jou Maker en jou Man. 
Erken dan, soos die Samaritaanse vrou by die put (Joh. 4) dat jy “meer 
as net een man” het.

Soms is ons, soos die volk van ouds, hardnekkig en wil ons nie onsself 
geheel en al aan die Here wy nie. Dan bring Hy ons maar weer keer op 
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keer op ons knieë soos die melaatse man en ons bid: “Here, as U wil, 
kan U my reinig” (Matt. 8:1-4). Daar is vir ons genesing van ons sonde-
melaatsheid, maar ons moet erken dat ons wél melaats is en dat Hy ons 
kan en wil genees! Waarlik, in die Here Jesus Christus is ons heil en Hy 
antwoord: “Ek wil; word gereinig! En dadelik is hy van sy melaatsheid 
gereinig".”

In en deur Jesus Christus is die Here jou Vader en jou Vriend (vs 4). 
Off er jou hart aan Hom alleen.

Sing: Psalm 51-1:3, 4
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)

Dinsdag 4 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 7:1-15
Fokusgedeelte: Jeremia 7:4, 5

Vertrou op die Here alleen

Veral in ’n krisistyd wil ’n mens jou vertroue op iemand of iets stel. 
Die volk van God het in Jeremia se tyd ’n krisis beleef. Dit was die 

gevolg daarvan dat hulle hul verbondsverhouding met die Here ver-
breek het. Om hulle tot besinning te bring, het die Here sy oordeel aan-
ge kondig. Die sprankie hoop tydens koning Josia se hervormings het 
verdwyn toe die volk onreg, moord en afgodediens hervat het. Hulle 
het hulle vertroue in die Here se tempel gestel. Hulle was oortuig: die 
tempel het die Here se teenwoordigheid en daarom sy volk se veiligheid 
gewaarborg.

Deur sy profeet, Jeremia, lê die Here die vinger op sy volk se probleem. 
Hulle het in werklikheid op ’n leuen vertrou (Jer. 7:4). Hulle moes eintlik 
op die Here van die tempel vertrou. Nie die tempel nie, maar Hy wat die 
tempel sy woning gemaak het, is die enigste Een op Wie sy volk moes 
vertrou. Hy het nie geëis dat sy volk in die tempel moes off er nie, maar 
dat hulle hul van hulle sondes moes bekeer (Jer. 7:5) en Hom moes 
gehoorsaam (Jer. 7:23).

As sy volk moet ons op die Here alleen vertrou. Ons moet Hom met 
ons hele hart dien. Ons moet Hom alleen die eer gee wat Hom toekom. 
Dit doen ons deur in ’n persoonlike verhouding met Hom te leef. 
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Daarvoor is nodig dat ek en jy:
gelowig aanvaar dat Jesus Christus ons met God versoen het deur 
aan die kruis sy lewe as losprys vir ons sonde te off er;
gelowig aanvaar dat God die Heilige Gees gestuur het om ons te lei 
om in die regte verhouding met Hom en daarom tot sy eer te leef;
ook in ons krisistye heelhartig op die Here alleen vertrou.

Sing: Psalm 84-2:5
Ds. JH Jordaan (Johan) (Emeritus)

Woensdag 5 Mei 2021

Skrifgedeelte: Jeremia 9:1-16
Fokusgedeelte: Jeremia 9:7

In genade suiwer die Here ons in die smeltkroes

Jeremia skilder die werkswinkel van die silwersmid. Die erts wat silwer 
bevat het, is in die smeltkroes gesuiwer. As die temperatuur hoog 

genoeg was, het die erts gesmelt. Alles wat onsuiwer was, het afgesak. 
Die suiwer silwer is so herwin. Jeremia skilder die toneel waarin die Here 
sy volk in die smeltkroes smelt en suiwer.

Watter onsuiwerheid wys Jeremia uit? Eerstens die wanverhouding 
tussen volksgenote (Jer. 13:4–6, 8) en tweedens dat hulle die Here nie 
geken en erken het nie (Jer. 9:3, 6). Hulle het daardeur beide tafels van 
God se wet oortree (Jer. 9:13). Hulle het nie as sy volk volgens die Here 
se wil geleef nie. Ons behoort aan die Here, omdat ons duur gekoop is 
met die kosbare bloed van Christus (1 Pet. 1:19). As gelowiges moet ons 
lewenskwaliteit daarvan getuig dat ons aan die Here behoort.

Die smeltkroes het in Jeremia se tyd nodig geword omdat die volk 
on sui wer geleef het en omdat hulle die waarskuwings van die profete 
in die wind geslaan het. Die smeltkroes was die Here se laaste opsie 
(Jer. 9:7) om hulle te suiwer. Die smeltkroes is die Here se instrument 
van genade.

Juis omdat ek en jy sondaars is en bly, is ons vol onsuiwerheid en 
on reinheid. Die Here, die Almagtige, gryp in genade in deur alles wat 
ver keerd in sy kerk en kind is, uit ons lewe te suiwer. Deur sy Gees 
verwyder die Here die onsuiwerheid uit ons harte. Daarvoor gebruik Hy 
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by uitstek die Woord, maar dan ook die smeltkroes - dikwels die Woord 
as smeltkroes. Deur die Woord en die verkondiging daarvan skei die 
Gees van die Here telkens die oorblyfsels van die ou sondelewe uit.

Die Here soek dit in ons wat suiwer en edel is. Dit is immers tot sy 
eer.

Sing: Psalm 66-1:4, 7
Ds. JH Jordaan (Johan) (Emeritus)

Donderdag 6 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 11:1-17
Fokusgedeelte: Jeremia.11:4 (1983-vertaling)

Die ou verbond lê aan skerwe!

Die hele Ou Testament getuig van God wat letterlik alles doen om 
in ’n egte Vader-kind verhouding met sy volk te lewe. God roep 

vir Abraham uit ’n ver land. Hy verlos sy kinders uit Egipte en doen 
groot wonderwerke voor hulle. Hy vestig sy verbondsverhouding met 
sy kinders deur in sy wet vir hulle te leer hoe hulle in ’n egte verhouding 
saam met Hom kan lewe. Tog lees ons ook hoe sy kinders oor en oor 
weier om na God se “woorde te luister” (vs 10) en hoe hulle agter 
vreemde afgode aangeloop het.

God se verwagting was dat sy kinders “mooi gevormde vrugte” (vs 16) 
moes dra wat Hom onder die nasies verheerlik. Van die innige Vader-
kind verhouding wat daar tussen Hom en sy kinders moes wees, het 
niks oorgebly nie. Die ou verbond wat deur die wet van God gereël was, 
het aan skerwe gelê. Deur sy profeet maak God dit aan hulle bekend 
dat Hy ’n “ramp” oor hulle gaan laat kom. ’n Ramp wat hulle verdien 
omdat hulle hul rug op God gedraai het.

Die droewige waarheid van God se kinders wat nie deur die wet in ’n 
verhouding met Hom kon lewe nie, is natuurlik ook ons eie droewige 
verhaal. Nie omdat die wet sleg is nie, maar omdat ons harte so op-
standig is.Op ons eie verdien ons dat God oor ons ’n ewige ramp moet 
bring. Die uiterste ellende waarin God se kinders verkeer, roep na ’n 
nuwe verbond (vgl. Jer. 33). Hierdie nuwe verbond het Christus met sy 
bloed aan die kruis beseël (Luk. 22:20). Deur sy Gees wat Christus se 
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liefde in ons harte uitstort, kan ons nou weer God en ons naaste liefhê. 
Net in Christus is God weer my Vader en ek sy kind.

Sing: Psalm.25-1:6, 7
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)

Vrydag 7 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 11:18 – 12:17
Fokusgedeelte: Jerermia 12:16 (1983-vertaling)

Deur swaarkry is God besig om sy kinders te vergader!

As God se profeet het Jeremia bitter swaargekry. Sy eie familie wou 
hom doodmaak omdat hy met sy uitsprake hulle in onguns by 

die koning en die volk gebring het. Sy eie mense het hom met die 
dood gedreig as hy weer enigiets “in die Naam van Here” (vs 21) sou 
profeteer. Hierdie lyding moes Jeremia ervaar, terwyl dit op die oog af 
goed gegaan het met mense wat goddeloos en ontrou aan die Here 
was. As Jeremia sy hart met God deel, twyfel hy nie daarin dat God 
regverdig is nie, tog verstaan hy nie sy lyding nie.

As God vir Jeremia bemoedig, wys Hy hom daarop dat sy eie mense, 
sy eie volk, Hom ook verwerp het. God moet toekyk hoe slegte konings 
sy mense, sy volk vir wie Hy lief is, verniel en vertrap. 

Tog belowe God dat Hy Hom in die toekoms weer oor sy kinders gaan 
ontferm, en nie net oor hulle nie, maar ook oor hulle uit die buurvolke 
wat in die Naam van die Here ’n eed sal afl ê met: “So seker as die Here 
leef!” (12:16),

In van die donkerste oomblikke in die geskiedenis van God se kinders, 
ook in een van die moeilikste oomblikke in tyd en ewigheid vir ons he-
melse Vader, belowe Hy dat Hy Hom sal ontferm oor sy kinders uit alle 
volke tale en nasies. 

Deur lyding en swaarkry bewerk God verlossing vir sy uitverkorenes 
vanuit al die volke en nasies.

Die moeilikste oomblik vir die Vader moes nog kom. Deur die lyding 
en swaarkry van sy eie geliefde Seun het Hy verlossing bewerk vir elke 
uitverkore kind van Hom. 

Deur ons eie leiding en swaarkry kan ons weet dat God ook met ons 
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’n pad van verlossing stap, en daarom kan ons biddend deur die krag 
van sy Gees in die geloof volhard.

Sing: Skrifberyming 14-2:1, 2
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)

Saterdag 8 Mei 

Skrifgedeelte: Jeremia 13:1-27
Fokusgedeelte: Jeremia 13:25-27 (1983-vertaling)

Sondaars ken net een pad, mits God ingryp!

In hierdie hoofstuk kry ons die eerste van ’n paar aktiewe gelykenisse 
in die profesie van Jeremia. Die profeet moes ’n linnegordel in ’n klip-

skeur by die Eufraat gaan begrawe het. Na ’n lang ruk moes hy weer 
die linnegordel gaan uithaal het. Soos verwag, het die linnegordel so-
danig verweer sodat hy nie meer as ’n gordel gebruik kon word nie. 
Die boodskap is duidelik: Juda was deur God self uitgekies om binne 
’n intieme verbondsverhouding naby God te lewe. Soos ’n kosbare 
lin ne gordel moes hulle ’n sieraad vir God gewees het, maar hulle 
voort  durende sonde het hulle hierin laat misluk. Daarom gaan God 
die volk en die konings “dronk maak”, wat daarop wys dat God hulle 
gaan veroordeel. God gaan vaders en hulle kinders soos kruike teen 
mekaar slaan en verpletter. Soos ’n donker nag wat nader kom, het die 
ondergang van Juda al hoe nader gekom, maar hulle wou nie, hulle 
kon nie hulleself red nie! Die mens is so geneig tot sonde dat hy nie 
die goeie kan doen nie. Op die vooraand van hulle ballingskap is dit 
of die einde van Juda en sy koningshuis ook soos Paulus dit uitroep: 
“Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?” (Rom. 
7:24). Goddelike ingryping is nodig. Wat God natuurlik ook gedoen het. 
Daar om jubel die apostel dit ook uit: “Aan God die dank! Hy doen dit 
deur Jesus Christus ons Here” (Rom. 7:25). Nou kan ons weer deur die 
krag van die Gees die goeie doen.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)



142 

Sondag 9 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 16:1-21
Fokusgedeelte: Jeremia 16:19-20 (1983-vertaling)

Die Here is werklik die enigste God

Jeremia was verbied deur die Here om deel te neem in die daaglikse 
lewe van die volk, om sodoende te illustreer dat die Here onttrek 

het uit die lewe van die volk (vs 1-9). As rede vir hierdie boodskap wys 
die Here daarop dat die volk Hom verlaat het om agter afgode aan te 
gaan en hulle te aanbid. Die volk het hulleself verhard teenoor die Here 
omdat hulle mensgemaakte gode aanbid het. 

Daarom, as straf sal die Here die volk wegslinger uit die land om in ’n 
ander land, dag en nag, hierdie afgode te aanbid. Met ander woorde, 
die Here gee sy volk oor om hierdie sinnelose afgode te aanbid tot 
hulle eie verderf.

Selfs as die Here se volk vandag is ons al te geneig om afgode te 
aanbid. Ons afgode staan dalk nie in fi siese tempels nie, maar hulle 
woon meestal in ons eie harte. 

So hoe moet ons maak? Ons dien afgode omdat ons wil hê hulle moet 
ons toevlug, beskutting en sterkte wees. Ons sal aanhou om hierdie 
afgode te aanbid totdat ons soos Jeremia hierdie dinge alleen in die 
Here begin soek (vs 19). Anders as vir Jeremia, kan ons dit sien as ons 
besef dat Christus ons nie oorgegee het aan die dood wat die uiteinde 
is van alle afgodsaanbidding nie. Hy het as God die dood oorwin deur 
te betaal waaraan ons skuldig was. Dit is die duurste prys wat betaal is 
vir enige van ons. Geen afgod van ons eie lewens sal of kan dit ooit vir 
ons doen nie. Net die werklike God van die hemele en die aarde het dit 
vir ons gedoen.

Laat hierdie waarheid deur die Gees jou hart vasgryp en versterk voor 
die Here, Hy wat ons sterkte, beskutting en toevlug is.

Sing: Psalm 16-1:1-2
Teologiese Student Jandré Coetsee
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Maandag 10 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 18:1-23
Fokusgedeelte: Jeremia 18:18

Probeer jy ook Jesus se stem stilmaak?

Die klei behoort aan die pottebakker. Dis syne om mee te maak soos 
hy goeddink. Die groot woord hiervoor is soewereiniteit. Hy hoef 

aan niemand te verduidelik wat hy maak nie. Dit is oppermag. Ons 
mense misbruik dit gewoonlik, maar God nie.

God kon Israel met reg weggooi. Hulle het afskuwelike dinge gedoen, 
selfs kindertjies geoff er. Afgryslik. Maar die Pottebakker het beloftes 
gemaak. Hy hou Homself by sy eie verbintenis aan Israel. Steeds gee 
God water deur die sneeu van die Libanonberge wat smelt en afl oop na 
Israel, maar steeds loop Israel op ander paaie as God se pad. In groot 
genade bly God sorg met die water en met die waarskuwingswoorde 
van Jeremia. Maar Juda reken: Die water kom ons toe, en vir Jeremia sal 
ons stilmaak …

Die pottebakker is op die punt om die bondel klei plat te druk. Maar 
hy sal genade hê as hulle harte verander. Die klei is nog sag. As die klei 
hom net bekeer … is die skade nie so groot nie.

Jeremia het eers self vir Juda met gebed ingetree, maar is ook nou 
gevul met ’n heilige sin van oordeel. Ons hoor in die Psalms hoe Dawid 
ook dikwels God se oordeel oor God se vyande afbid. Dis nie sondige 
weer wraak nie, dis ’n roepe na God om sy geregtigheid te voltrek.

Jesus se off er aan die kruis maak die genade-terugroep wat hier af-
speel, moontlik. Hy sal alle skuld dra vir elkeen wat bekeer – tóé en 
vandag en môre. Maar ons mense maak dikwels soos Juda, “die genade-
water kom ons toe, en vir Jesus sal ons stilmaak …”

Sien jy die genadewater in jou lewe – ten spyte van jou moedswillige 
sonde? Dink jy genade kom jou toe? Probeer jy ook Jesus se stem 
stilmaak?

Sing: Psalm 38-1:1
Dr. G van Wyk (Griff el) (Rustenburg)
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Dinsdag 11 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 19:1 – 20:6
Fokusgedeelte: Jeremia 19:10; 20:6

God sal met jou praat deur jou pyn

Gister was die klei nog sag, en daar was nog kans vir omdraai. 
Vandag is die kleipot hard, en die skerwe van ’n kleipot kan nie 

weer inmekaar gepas word nie. God waarsku nie maar net met leë drei-
gemente nie. Kanse gaan verby en die tyd vir God om op te tree, kom. 
En dan is dit te laat vir trane. ’n Klipharde oordeel kom op sy volk wat 
met stywe nekke volhard in verkeerde gedrag.

Het God dan sy beloftes van die genadeverbond vergeet? Verbreek 
God sy beloftes van permanente trou en goedheid aan sy volk? Hou sy 
liefde op? Nee.

Spreuke 27:6 sê: “Op ’n vriend wat jou seermaak, kan jy reken; iemand 
wat jou haat, is oordadig met sy soene.” Ek en jy kan nie maar net aan-
gaan met ’n valse vrede dat God se genade en liefde beteken dat ons 
onreg en skelmstreke eindeloos oorgesien sal word nie.

Hebreërs 12 leer ons duidelik dat, as verloste kinders deur die bloed 
van Jesus, daar selfs nog ’n tyd kan kom vir nodige dissipline en pynlike 
tug. Daar staan in vers 7 dat ons die tug moet verdra as opvoeding van 
God. Wie nie wil hoor nie, moet ongelukkig voel. Pyn laat ons dikwels 
wakker ruk uit die leuens oor ons sonde waarmee ons onsself gepaai 
het. Hebreërs 12:10 sê dat God sy kinders tug tot hulle beswil sodat ons 
in sy heiligheid mag deel. 

Tug kan jou selfs laat huil met pyn of verlies, maar dit lewer goeie 
vrug vir die wat daardeur gevorm word.

God is te lief vir jou om jou net te los. Trane oor jou tug bring weer 
vreugde oor sy genade.

Sing: Psalm 32-1:2, 3
Dr. G van Wyk (Griff el) (Rustenburg)
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Woensdag 12 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 23:1-8 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Jeremia 23:5-6

In die koms van die Messias bevestig God die toekoms van sy volk

Jeremia profeteer in hierdie gedeelte ná die val van Jerusalem en die 
begin van die ballingskap. Op die oog af lyk dit of die koningshuis 

van Dawid geval het. Waar laat hierdie gedagte dan die verbond wat 
God met Dawid gesluit het? Ons lees van hierdie verbond in 2 Samuel 
7:16: … jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.

Dit is juis vanuit hierdie verbond wat God met Dawid gesluit het dat 
ons die gedeelte in Jeremia 23:1-8 moet verstaan. Die Here werk altyd 
binne die genadige raamwerk van sy verbond wat Hy gesluit het. Aan 
die hand van sy verbond met Dawid sal die Here ’n regverdige Spruit 
stuur om te kom herstel wat aardse konings afgebreek het.

Die profesie oor die Spruit van Dawid gaan in wese oor die Koningskap 
van Jesus Christus wat uit die geslag van Dawid gebore is. Die gevolge 
van Christus se Koningskap is: Juda en Israel sal weer herstel word (vs 
6). Onder Christus word die volk weer onder een septer saamgevoeg, 
en dit is dan die toekoms van die kerk van Christus. Die toekoms van 
God se volk in die Ou Testament word verlig deur die koms van die 
Mes sias wat sy kerk op aarde sal kom vestig.

In Romeine 9 lees ons duidelik dat Israel nog steeds die verbondsvolk 
van God is. Israel het egter niks met die bloedlyn te make nie, maar met 
God wat sy kinders deur die genade van Christus tot sy volk voeg. Die 
kerk is dus Israel. 

Hoekom sal dit gebeur? Want Christus is ons Here wat geregtigheid 
voor die Vader vir ons bewerk het. Geregtigheid beteken dat Christus 
aan die eis van sy Vader voldoen het om sy volk, sy kerk, te verlos sodat 
ons die volle saligheid van sy verlossing mag ervaar.

Sing: Psalm 89-1:2, 7
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)
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Donderdag 13 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 24:1-10
Fokusgedeelte: Jeremia 24:6, 7

God bewerk bekering in die harte van sy geharde volk

Tydens die Babiloniese ballingskap laat die Here vir Jeremia ’n gesig 
sien. In hierdie gesig sien ons die Here toon in wese twee sake aan 

Jeremia: herstel en oordeel. Sedekia het nog op die genade van Ne-
bu kadnesar in Jerusalem bly regeer, en ’n handjievol mense wat nie 
weggevoer is nie, het saam met hom daar agtergebly. Die teks self gee 
vir ons die verklaring van die twee mandjies met vye. Die goeie vye 
is die genadige herstel wat die Here stort oor die oorblyfsel van die 
ballinge, en die slegte vye is God se oordeel oor koning Sedekia en die 
afvallige mense wat in Jerusalem agter gebly het, of na Egipte toe ge-
vlug het.

Hoekom sal God so sterk optree teen Sedekia en sy mense? Ons lees 
daar was geen teken van berou en bekering by hierdie groep gewees 
nie, hulle het staatgemaak op Babel en Egipte, en nie op die Here nie. 
Die goeie vye egter sien God in genade aan. Hoekom? Vanweë die 
genade verbond wat Hy met hulle gesluit het. God bepaal sy genade, 
en in sy genade bepaal Hy op wie Hy sy oog slaan. En dan hervorm die 
Here die ballinge se hart. God bewerk bekering binne hierdie groep 
Judeërs sodat Hy hulle weer in genade kan aansien. In vers 7 sien ons 
die woorde van Genesis 17:7: Ek sal vir hulle ’n God wees. God herinner 
Jeremia, asook die gelowiges in ballingskap, aan sy verbond en dat sy 
verbond ewig is. Daarom sal Hy hulle ’n hart gee om hulle ken.

Vir die kerk van die Nuwe Testament bly hierdie verbond staande, 
as ook die werk van die Here in ons harte. In 1 Korintiërs 1:21 en 22 be-
vestig Paulus aan ons dat God ons in Christus vir Hom afgesonder het, 
en dat Hy die Heilige Gees as versekering in ons harte uitgestort het. 

God lei sy gelowige kinders op die pad van berou en bekering om 
sodoende sy verhouding met ons te herstel. Dit is die werk van sy gena-
deverbond.

Sing: Psalm 146-1:1, 2, 3, 8
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)
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Vrydag 14 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 25:1-14
Fokusgedeelte: Jeremia 25:12 (1983-vertaling)

Die geskiedenis van die Ou Testament roep na Christus

God waarsku sy volk al sedert die tyd van Moses dat Hy hulle sal laat 
wegvoer uit die beloofde land as hulle ongehoorsaam is aan Hom 

(vgl. Deut. 28). Intussen was die volk voortdurend ongehoorsaam en die 
Here het geduldig gewaarsku. Uiteindelik is die tien noordelike stamme 
weggevoer deur die Assiriërs in 722 vC soos God gewaarsku het.

’n Mens sou dink dat die twee suidelike stamme (ook bekend as 
Juda) nou sou luister. Maar steeds volhard hulle in moedswillige onge-
hoorsaamheid. Ons lees hier selfs kort voor die ballingskap van Juda dat 
God steeds waarsku! Vir 23 jaar, vroeg en laat, praat God deur Jeremia 
steeds met hulle. Vroeg en laat stuur Hy sy profete, en Hy roep op tot 
bekering, maar hulle luister nie! Hulle probeer nie eers luister nie (vs 
4)!

Sien jy hoe God sy kinders in liefde en genade, en met baie geduld, 
oor en oor waarsku oor jare? Maar aan hardnekkige ongehoorsaamheid 
maak God iewers ’n einde, want God is ook regverdig. En daarom kondig 
God hier as soewereine God aan dat Hy die volke van die noorde sal 
gebruik – Hy noem koning Nebukadneser van Babel selfs sý dienaar – 
om die oordeel oor Juda te voltrek, en hulle weg te voer in ballingskap. 
Dit is die hartseer geskiedenis van die Ou Testament, maar ook die 
hart seer geskiedenis van mense ná die sondeval voor God jou verander 
en jou nuut maak. ’n Lewe van hardnekkige ongehoorsaamheid wat 
God se straf verdien!

Dit alles roep na Christus! Hy is die enigste oplossing daarvoor! En 
ons sien iets daarvan in ons fokusvers, vers 12, as God aandui dat die 
ballingskap van Juda net 70 jaar sal duur. Dan sal God ’n klein oorblyfsel 
van Juda in sy groot genade terugbring na die beloofde land. Want Hy 
het ’n plan: uit Juda se nageslag sal Jesus uiteindelik gebore word, wat 
die oplossing sal bring!

Sing: Psalm 38-1:1, 17
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)
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Saterdag 15 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 26:1-24
Fokusgedeelte: Jeremia 26:6 (1983-vertaling)

Die Here soek nie vertroue in uiterlike dinge nie, maar in Homself

Baie van die volk Juda het hulle vertroue in die tempel gestel. Hulle 
het gedink God sal nie die vyande die stad Jerusalem laat inneem 

nie, want sy tempel staan in Jerusalem (vgl. Jer. 7:1-15). God is egter 
baie méér as die aardse simbole van sy teenwoordigheid.

Hier kom verkondig Jeremia vir ’n tweede keer (vgl. Jer. 7:1-15) dat 
God nié sal skroom om die stad én die tempel tot niet te maak as hulle 
hul nie bekeer nie. Soos God nie geskroom het om die heiligdom in Silo 
te laat vernietig, of die verbondsark aan die Filistyne oor te gee nie (vgl. 
1 Sam. 4), so sal God weer nie skroom om sy tempel en Jerusalem te 
laat vernietig nie. God soek vertroue op Homself en gehoorsaamheid 
aan Hom, en nie vertroue op aardse simbole nie.

Vir hierdie boodskap teen die tempel en die stad, waarin God eint lik 
bekering bepleit, beland Jeremia diep in die moeilikheid by die geeste-
like leiers (vs 8, 11). Sy uitspraak teen die tempel word as ernstige laste-
ring beskou! In plaas daarvan dat hulle na God Sélf luister, en hulle 
bekeer, kyk hulle steeds vas in sy simbool! Genadiglik word Jeremia se 
lewe gespaar.

Baie jare word Jesus ook beskuldig deur die geestelike leiers dat hy 
dinge teen die tempel gesê het (Matt. 26:61). Ook hulle kyk vas in die 
simbool, en bly ongehoorsaam aan God. Anders as Jeremia word Jesus 
se lewe nié gespaar nie. Hy sterf wreed aan ’n kruis om sondaars te 
verlos. 

God wil hê dat jy Hom alleen moet vertrou vir hierdie verlossing deur 
Jesus, en nie allerlei uiterlike dinge nie.

Sing: Psalm 146-1:2, 3
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)



 149

Sondag 16 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 27:1-22
Fokusgedeelte: Jeremia 27:2

God wat jou juk wegneem, bring vir jou hoop en redding deur 
swaarkry heen!

God gebruik wêreldse beelde om ons te help om groot geestelike 
waarhede te kan begryp. Sedekia, wat deur die Babiloniërs as ko-

ning aangestel is, het saam met ander volke gesê: “Kom ons staan almal 
saam en dan gooi ons die juk van die koning van Babel af!” God stuur 
toe vir Jeremia na Jerusalem met ’n juk op sy nek om ’n simboliese 
preek te gaan lewer. Die boodskap is baie duidelik. Die juk moes wys 
op God se oordeel en sy genade.

Juda was, sonder dat hulle dit besef het, reeds slawe. Ten spyte van 
God se vermanings deur sy wet en profete het hulle die juk van vreemde 
afgode op hulle nekke gesit. God het gehoop dat sy volk hulle sonde 
sou besef. Dat hulle sou sien dat hulle slawe van die afgode is. Hy wou 
hê dat hulle hul met hart en siel tot Hom bekeer. Slegs dan sal hulle 
waarlik vry wees! Die woorde het egter op dowe ore geval.

Ons almal aanbid iets of iemand. Ons buig die knie en jaag iets of 
iemand na waarop ons ons hoop kan plaas. Miskien plaas jy jou onder 
die juk van gesondheid, skoonheid, welvaart, familie, prestasies of jou 
eie goeie werke. Ons moet God alleen dien! Enigiets anders wurg net 
die lewe uit ons uit. Ons afgode belowe baie, soms die vrede waarna 
ons smag, maar stel ons net teleur. Ons afgode lewer geen blywende 
resul tate nie, tog eis hulle so baie. Soos wat ons die afgode najaag, 
word ons geestelik uitgeput, radeloos en verslae.

In sy groot genade het God egter die selfvernietigende spiraal ver-
breek. Hy wys ons op die enigste Weg en die Waarheid – Jesus Christus! 
Hy nooi ons uit: “Neem my juk op julle … my juk is sag en my las is lig.”

Sing: Psalm 2-1:1, 6
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)



150 

Maandag 17 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 28:1-17
Fokusgedeelte: Jeremia 28:5-9

Luister na God se Woord, dit bring vir jou hoop en redding deur 
swaarkry heen!

Ons almal hou daarvan om goeie nuus te hoor. Nie een van ons wil 
hoor dat jy voor God sondig en ellendig is nie. Die gemoed van die 

mens eis baie keer net mooi die teenoorgestelde van wat die werk lik-
heid van God se Woord van jou vra.

So was dit ook in Jeremia se tyd. Mense wou dit anders hê as wat 
hy vir hulle in die Naam van die Here gesê het. Mense het veel eerder 
geluister na die mooiweersprofete teen wie Jeremia gewaarsku het. 
Skaars het Jeremia aangekondig dat Juda se mense in ballingskap op 
pad is na Babilonië, of hierdie vals boodskapper verskyn op die toneel 
met ’n teenoorgestelde boodskap: Net twee jaar, dan bring die Here al 
die ballinge terug! Dit is duidelik Gananja se eie begeertes en wense 
wat hier praat.

Pasop vir daardie mense wat “in die Naam van die Here” dinge ver-
kondig wat eenvoudig nie waar is nie. Pasop vir daardie stemme wat 
net mooi dinge vertel omdat dit ons ore streel en ons goed oor onsself 
laat voel. Jeremia sou natuurlik ook wou sê wat die mense wil hoor, 
maar dit is nie wat hy by die Here hoor nie. Hy bly getrou aan God se 
bood skap.

Toets daarom elke stem wat vandag in die Naam van die Here na jou 
toe kom. Die Woord van die Here sal altyd vir ons sê wat waar is, wie 
ons moet glo. Die Woord verkondig Jesus Christus as die enigste ant-
woord op die juk van die sonde.

Luister na die stem wat leer dat jy jouself aan Jesus Christus moet 
onderwerp en Hom moet vertrou. Ja, al beteken dit opoff ering, politieke 
onderdrukking of vervolging. Luister na die stem wat jou leer om onder 
die juk van Jesus in te klim, al druis die juk wat Jesus jou gee teen jou 
eie wil en gevoel in. Luister na God se Woord!

Sing: Psalm 33-1:5, 6
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Dinsdag 18 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 29:1-32
Fokusgedeelte: Jeremia 29:11-13

Glo in God, dit bring vir jou hoop en redding deur swaarkry heen!

Jeremia 29:11 is baie gelowiges se gunstelingvers in die Bybel. God 
gee deur sy profeet in ’n brief ’n wonderlike belofte aan die leiers van 

die ballinge in Babel. By monde van die profeet Jeremia kom verseker 
God sy volk dat hulle nie hoop moet verloor nie, dat Hy vir hulle voor-
spoed beplan, dat Hy vir hulle ’n toekoms wil gee waarin hulle Hom 
sal aanroep en sy wil sal ken, terwyl Hy hulle gebede verhoor. Intussen 
moet hulle voortgaan met hulle lewe. Ná 70 jaar van ballingskap sal die 
HERE ingryp en sy mense terugbring na hulle land toe.

God se belofte gee immers hoop vir mense wat uiters beproewende 
omstandighede beleef. God se hoop is vir hulle soos ’n reënboog wat 
oor hulle gespan is. Die Hebreërsskrywer sê dat om te glo, beteken dat 
ons nou reeds seker kan wees van die dinge wat ons hoop (Heb. 11:1).

Jesus Christus is vir ons die “ja” en “amen” op God se beloftes. Daarom 
hoef mense wat in God glo, nie vir “eendag” te wag nie. Ons kan vandag 
al met hoop in ons harte leef omdat ons nou reeds seker mag wees dat 
God vir ons ’n toekoms waarborg, dat Jesus op die oomblik besig is om 
ons plek by Hom gereed te maak en dat die hemel op ons wag.

Geloof in God bring vir jou hoop en redding deur swaarkry heen! Dis 
hierdie aspek van hoop wat dit vir ons moontlik maak om ons swaarkry 
van die oomblik te hanteer, omdat ons nou reeds op die toekoms kan 
fokus en kan vashou aan God se beloftes vir ons. Boonop ontvang ons 
ook nog die versekering dat niemand wat op God hoop, al ooit teleur-
gestel is nie (Heb. 10:23).

Vra dus na God se wil, wees lief vir Hom, en wees verseker van ’n toe-
koms vol mooi verwagtings – die ewige lewe!

Sing: Psalm 34-1:6, 8
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Woensdag 19 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 36:27-32
Fokusgedeelte: Jeremia 36:32

Geen mens kan God se Woord keer nie

Jeremia het ongeveer 40 jaar lank as profeet opgetree. In die tyd 
van koning Jojakim gee hy aan sy skrywer, Barug, die opdrag om 

sy woorde op te teken op ’n boekrol. Daarna moes Barug dit gaan 
voor lees. Dit het hy twee keer gedoen, eers in die tempel en daarna 
voor belangrike amptenare van die koning. Hulle het die boekrol na die 
koning geneem. Jeremia het dikwels oordeel aangekondig en ook die 
koning en die volk opgeroep om hulle te bekeer (lees vers 3).

Die koning wou egter nie luister nie, anders as sy pa Josia, wat hewig 
ontsteld was toe die wetboek wat in die tempel gevind is, aan hom 
voorgelees is (2 Kon. 22-23). Nadat ’n paar kolomme voorgelees is, het 
Jojakim dit afgesny en in die kolebak gegooi. Hy wou hom nie bekeer 
nie, maar het gedink dat hy die profeet se woorde kan uitwis. Hy het 
nie besef, of wou nie besef, dat Jeremia in opdrag van God opgetree 
het nie. 

Hierna moes Jeremia weer sy woorde laat opskryf, en nog meer as 
te vore. Hierdie was waarskynlik die begin van die boek van Jeremia 
soos ons dit vandag ken. Die Here het ook die oordeel oor die koning 
her haal. Jojakim kon die boekrol verbrand, maar hy kon nie God se oor-
deel keer nie.

Toe die Woord van God mens geword het, het sy vyande ook nie 
na Hom geluister nie. Hulle het Hom doodgemaak en gedink dit is sy 
einde. Hy het egter die dood oorwin. 

Dit gee ons hoop in al ons omstandighede. Niks kan die voortgang 
van God se Woord en koninkryk keer nie – en ons kan en moet daarin 
steeds diensbaar wees.

Sing: Psalm 33-1:6
Prof. HF (Herrie) van Rooy (Emeritus)



 153

Donderdag 20 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 37:1-10
Fokusgedeelte: Jeremia 37:9-10

Valse vertroue keer nie God se oordeel nie

Jeremia 37 en 38 dateer uit die tyd toe Jerusalem deur Nebukadnesar 
beleër is, voordat die stad en die tempel verwoes is en nog ’n deel 

van die volk in ballingskap weggevoer is. Sedekia was toe die koning 
en hy is deur Nebukadnesar aangestel in die plek van Jojagin, sy broer 
Jojakim se seun, wat tien jaar tevore in ballingskap weggevoer is.
In Jeremia 37 en 38 word meer kere vermeld waar Sedekia Jeremia 

geraadpleeg het, maar nie werklik geluister het nie. Hy het selfs vir 
Jeremia gevra om vir die volk te bid. In die tyd van die beleg het die 
farao van Egipte opgetrek in die rigting van Jerusalem. Die beleg is vir 
’n kort tydjie laat vaar. 
Die koning en die mense in Jerusalem het gehoop dat Egipte hulle 

teen Babel sou help, maar dit het nie gebeur nie. Na ’n kort tyd is die 
beleg hervat, totdat die stad ingeneem en verwoes is. Jeremia moes vir 
Sedekia en die volk sê dat die hoop op Egipte vals was. Dit sou nie die 
oordeel van die Here kon keer nie. Die profeet moes die volk en die 
koning oproep om hulle te bekeer, maar hulle het nie geluister nie (vs 
2). Gevolglik kon hulle nie die oordeel ontsnap nie.
Valse vertroue is om op iets of iemand anders as God te vertrou. Ons 

enigste bron van vertroue is Jesus Christus, wat gesterf het om ons met 
God te versoen. Aan Hom moet ons in alle omstandighede vashou en 
leef soos wat Hy van ons verwag. 
As ons dit doen, sal ons hoop nooit beskaam nie. Ons geloof sal steeds 

sterker word en ons hoop sekerder.

Sing: Psalm 31-2:1, 9
Prof. HF (Herrie) van Rooy (Emeritus)
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Vrydag 21 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 38:1-13 (1933/53-vertaling of die 2020-
vertaling)
Fokusgedeelte: Jeremia 38:4

Soek ware vrede, nie valse vrede nie

In die Hebreeus kom in vers 4 die bekende Hebreeuse woord sjalom 
voor, wat gewoonlik met “vrede” vertaal word, soos in die 1933/53-

vertaling. Koning Sedekia se amptenare het Jeremia daarvan beskuldig 
dat hy nie vrede vir die volk soek nie, maar eerder hulle teenspoed of 
onheil. Jeremia se boodskap aan die koning en die volk was dat hulle 
hul aan die Babiloniërs, wat op daardie stadium die stad beleër het, 
moes oorgee.

Vir die koning se amptenare was dit verraad om mense aan te moedig 
om hulle aan die vyand oor te gee. Hulle wou nie besef dat Jerusalem 
se ondergang onomkeerbaar was nie. Dit was deel van die Here se 
oordeel oor sy ongehoorsame volk. Hulle sou die oorlog verloor, maar 
hulle kon die gevolge daarvan versag deur oor te gee. Sedekia, wat 
deur Nebukadnesar koning gemaak is en wat ’n eed van trou teenoor 
hom afgelê het, het teen Babel in opstand gekom. Die gevolge sou 
fataal wees. 

Die koning se amptenare het egter ’n valse vrede gesoek, omdat hulle 
nie na God wou luister nie. Wat hulle gedink het tot die volk se nadeel 
sou wees, sou eerder die ellende verminder.

Vrede kan nie gesoek word los van God nie. Hy het sy Seun gestuur om 
weer vrede tussen ons en God te bewerkstellig. Ons kan daardie vrede 
net beleef wanneer ons besef dat ons van God se genade afhanklik is 
en dat ons daarom oplossings moet soek wat volgens sy wil is. 

Wie dit nie doen nie, kan dalk tydelik dink dat sy of haar eie pad vrede 
sal bring. As ons pad egter nie God se pad is nie, kan ons nie ware vrede 
beleef nie, die vrede om te weet dat ons met God versoen is en dat ons 
elke dag in sy hand is.

Sing: Psalm 17-1:5
Prof. HF (Herrie) van Rooy (Emeritus)
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Saterdag 22 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 39:1-18
Fokusgedeelte: Jeremia 39:12 (1933/53-vertaling)

Wat jy saai, sal jy maai

Paulus skryf in Galasiërs 6:7: ... God laat Hom nie bespot nie; want net 
wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hierdie hoofstuk getuig van 

dieselfde waarheid. ’n Mens kan nooit jou dade ontvlug nie. As jy on-
gehoorsaam is aan God, kan jy die gevolge daarvan nie vryspring nie.

Sedekia se besluit om God se Woord in die wind te slaan, het direk gelei 
tot die wrede dood van baie mense en die verwoesting van Jerusalem. 
Een man se dwaasheid het verreikende gevolge. Ons dade en besluite 
het so dikwels dieselfde eff ek op ons lewe en op die mense om ons. 
Ons leef nie in isolasie nie en jou dade lei maklik tot jou geliefdes se 
hart seer en skande.

Maar ook goeie dade het gevolge! Jeremia tree op as mondstuk van 
God en die uiteinde is dat hy met respek behandel word deur die vyand. 
Die saad wat hy in geloof gesaai het, dra sy vrug op sy tyd. Daardie saad 
word soms onder baie druk en selfs lewensgevaar gesaai! 

Jeremia was ten tyde van Jerusalem se val in die gevangenis omdat hy 
durf waag het om teen die koning te praat. Tog het hy nie weggeskram 
om aan God getrou te bly nie. Hierdie gehoorsaamheid lewer vir hom 
genade op. Dieselfde genade ontvang Ebed-Melek wat ook vir waar-
heid en reg opgekom het toe die koning se amptenare Jeremia wou 
dood maak.

Ons pluk elke dag die vrug van Christus se gehoorsaamheid aan die 
kruis. Die kerk is die gevolg van sy kragtige dade. Gehoorsaamheid aan 
God is soms die ongewilde ding om te doen. Dit mag selfs vir God se 
kind skade beteken, of bespotting en verleentheid, maar die vrug bly 
nie uit nie - Christus gee die oes op sy tyd. 

Daarom, saai die goeie, al saai jy dit met trane.

Sing: Psalm 126-1:3
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Sondag 23 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 40:1 – 41:3
Fokusgedeelte: Jeremia 40:4 (1933/53-vertaling) 

Carpe diem

Ons sê soms: As die geleentheid kom, moet jy dit gryp! Op ’n manier 
bevind Jeremia hom in kettings saam met die ballinge op pad Babel 

toe. Dit is sy kans om die armoede en ellende van die agtergeblewenes 
in Juda te ontsnap. In Babel sou hy waarskynlik gemaklik kon leef! 
Deur God se beskikking is Nebukadnesar immers goedgesind teenoor 
Jeremia. Nou is dit sy kans om ’n slag aan homself te dink! Carpe diem 
- gryp die geleentheid aan!

Maar Jeremia kies anders. Hy kies die armoede en swaarkry. Hy kies 
om te dien waar God hom nodig het. Hy stel God se belang voorop. 
Sommer gou word sy dienste broodnodig as die nuut aangestelde 
goewerneur in Juda vermoor word en die Jode by Mispa herderloos en 
radeloos rondskarrel. Dan word Jeremia hulle wegwyser na God toe.

Ons leef in ’n postmoderne tyd waarin mense neig om keuses te 
maak wat alleen tot hulle eie voordeel strek. Christus leer ons egter 
dat ’n ware dissipel van Hom dien, soos Hy gekom het om te dien. 
Mat teus 20:27-28: “En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet 
julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het 
om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys 
vir baie”. In ’n huwelik waarin twee mense mekaar dien, staan Christus 
aan die hoof. In ’n gesin waar die gesinslede mekaar dien, is die Heilige 
Gees die leermeester wat hulle leer van regverdigheid, liefde, geduld 
en vergifnis.

Die kerk is daarom ook nie ’n plek om bedien te word nie, maar om 
te dien. Petrus spoor ons aan in 1 Petrus 4:10. Namate elkeen ’n gena-
degawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie be-
die naars van die veelvuldige genade van God.

As jy in jou besluite kies om te dien, het jy goed gekies.

Sing: Psalm 32-1:5
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Maandag 24 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 42:1 – 43:13
Fokusgedeelte: Jeremia 42:1 – 43:13

God bring hoop en redding deur swaarkry heen

Die volk Israel het afgode aanbid. Toe het die Here hulle laat weg-
voer na Babel. ’n Klompie, waaronder Jeremia, het in Jerusalem 

agter gebly. Nou kom van hulle na Jeremia met die versoek dat hy die 
Here moet vra waarheen hulle moet gaan, wat hulle moet doen? Maar 
hulle het klaar besluit om na Egipte te vlug en Jeremia saam te vat.

Baie duidelik sê die Here dat hulle moet bly, dan sal Hy hulle bou. Die 
Here is in beheer van alles en almal, ook die koning van Babel. Hulle 
wat agtergebly het, belowe om wel God se wil te doen, net om daarna 
die belofte te verbreek. Hulle het reeds besluit wat hulle gaan doen en 
vra dan net God se “goedkeuring”. ’n Alte menslike optrede. Maak ons 
nie dikwels ook so nie?

Dan vlug hulle na Egipte. Ten spyte van Jeremia se waarskuwings dat 
hulle teen die Woord van die Here oortree. Dan wil hulle nog die bood-
skapper, Jeremia, doodmaak omdat hy nie sê wat hulle graag wil hoor 
nie. Dit werk vandag nog so. As ons nie hou van die Here se boodskap 
nie, sê ons maklik die verkondiger van die Woord bring nie die regte 
bood skap nie!

Waarom laat God dat sy profeet so sleg behandel word? As ons in alle 
opregtheid die Woord bring en op teenstand stuit, kan ons weet: hulle 
het die profete voor ons ook vervolg (Matt. 5:11, 12).

Daar is ’n ander kant. Jeremia moet simbolies klippe begrawe in die 
ingang na die farao se paleis. Dit dui op Nebukadnesar wat Egipte gaan 
inval en verower. Soos by die uittog wys die Here wéér: Hy is sterker as 
die afgode van Egipte.

In watter krisis jy ook al is, hoe bekommerd ons ook is oor ons land en 
sy mense: God is die sterker Een. In Jesus Christus het Hy reeds oorwin. 
Leef elke dag in die versekering dat Hy alle mag in hemel en op aarde 
het!

Sing: Skrifberyming 2-2:1, 2
Ds. JF Mouton (Koos) (Emeritus)
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Dinsdag 25 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 44:1 – 45:5
Fokusgedeelte: Jeremia 45:1-5

God bring hoop en redding deur swaarkry heen

Steeds moet Jeremia dieselfde boodskap bring, want dié wat na Egipte 
gevlug het, gaan voort met afgodsdiens. In Egipte word hulle weer 

slawe van die afgode soos wat hulle voorvaders slawe was in Egipte.
God volhard in sy liefde vir hulle. Hy waarsku en straf tot hulle beswil. 

Dié hier in Egipte stry met Jeremia. Hulle sê dat die ramp van die bal-
lingskap oor hulle gekom het omdat hulle opgehou het om aan die he-
melkoningin te off er. Dis juis hoekom al die ellendes oor hulle gekom 
het, sê Jeremia. Niemand is so blind as hy wat nie wil sien nie! God sal 
vir hulle wel ’n teken gee (Jer. 44:29) dat hulle sal weet dat sy Woord sál 
gebeur. Hulle sal almal omkom. Dit is vandag nog baie moeilik om dié 
te oortuig wat nie wil glo nie.

Weer gee die Here ’n trooswoord. Die Here gee altyd ’n uitkoms, al lyk 
dit asof ons in ’n doodloopstraat is. Die waarskuwing bly wel: Laat die 
Heilige Gees jou oortuig, anders wag die ewige dood!

Net na hierdie waarskuwende woord van Jeremia is daar ’n woord van 
hom aan Baruk. In Jeremia 36 lees ons van die boekrol wat Jojakim ver-
brand het. Baruk moes dit oorskryf. Baruk kla omdat hy dit moet doen. 
Dit wat hy moes oorskryf, sou hom ook tref. Jeremia sê dat God besig is 
om ’n hele land te oordeel – en Baruk kan net aan homself dink!

Jy en ek kla ons dat  ons nie skoene het, maar daar is mense wat 
nie voete het nie? Dink net aan onsself? Volg die voorbeeld van Jesus 
Christus wat sy lewe gegee het vir ons. Baruk kry, ten spyte van sy gekla, 
’n belofte: hy sal sy lewe behou. 

Juis omdat Jesus Christus gehoorsaam was tot in die dood, kry ons ’n 
belofte: jy sal jou lewe behou. ’n Ewige lewe by God!

Sing: Skrifberyming 3-4:1–5
Ds. JF Mouton (Koos) (Emeritus)
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Woensdag 26 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 46:1-28
Fokusgedeelte: Jeremia 46:27-28 (1983-vertaling)

Die Here regeer oor wêreldpolitiek

Egipte was weer ’n bedreiging vir Israel. Ná die uittog destyds onder 
leiding van Moses is die mag van Egipte fi naal gebreek. In die tyd 

van Jeremia probeer Egipte weer opstaan om sy verlore glorie te herwin. 
Telkens as hulle weer probeer, stuit God hulle in hulle spore. Egipte sal 
nooit weer herstel nie!

Jeremia, wat saam met die ballinge in Egipte skuil (op die eiland Ele-
phantine), sien net die donker kant van die opkoms van die Egiptiese 
Ryk. Hy sien hoe hard die Here hulle gaan neerwerp deur die mag uit 
die noorde, die koning van Babel (vs 26). Op toere in Egipte sien mens 
eintlik net oorblyfsels en opgrawings van die die glorieryke verlede van 
Egipteland en sy faraos. Die eiland Elephantine is byvoorbeeld verlate 
en leeg soos in hierdie profesie voorspel!

Die Here is die ware Koning in beheer van die politiek van die nasies. 
Nebukadneser mag met die berg Tabor en Karmel vergelyk vergelyk 
word (vs 18), en hulle sal Egipte verslaan en uitroei, maar dit is alles 
soos God bepaal het. Ook van Babel sal niks oorbly nie!

In die gewoel van ons wêreldpolitiek vandag hoor die kerk, soos Israel 
destyds: “Moenie bang wees nie” (27, 28). God is groter as die opkoms 
van die wêreldmagte. Die ware Koning is Hy wat sou kom, die Messias. 
Ons weet vandag dat Hy reeds verskyn het en die bose magte van 
die wêreld gewys Wie eintlik regeer! Daar mag nog verskeie politieke 
dramas in ons afspeel, maar dit is alles net die vóórspel tot die groot 
en deurlugtige dag van die weerkoms van ons ewige Koning, die Here 
Jesus Christus. Vir Hom is die nasies soos ’n stoffi  e aan die weegskaal. 
Hy sal met die vyande van God en sy kinders afreken.

Dit kan ons maar heelhartig glo, al lyk die wêreldbedreigings nog hoe 
groot. Christus kom en sal die nasies se mag verslaan en Hy sal vir ewig 
op sy troon regeer, en ons saam met Hom.

Sing: Psalm 99-1:1
Ds. M van Helden (Maarten) (Centurion)
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Donderdag 27 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 50:1-32
Fokusgedeelte: Jeremia 50:17-20 (1983-vertaling)

God verlos ons – sy verdwaalde skape

Ek en jy word gereeld in die Bybel met skape vergelyk: stomme, uit-
gelewerde diere, oop en blote prooi vir roofdiere en uiteindelik 

bestem vir die slagtersmes.
In vers 17 sien die Here sy volk in ballingskap: “Israel is ’n verjaagde 

skaap, leeus het hom rondgejaag …” Hierdie leeus was die konings van 
Assirië en Babel. God se volk het al sy waarskuwings by monde van 
profete in die wind geslaan en daarom het Hy hulle in die hande van 
die twee “leeus” laat beland. Sowel die 10-stammeryk in die noorde 
(Israel) as die twee stamme in die suide (Juda) is as ballinge weggevoer. 
Hulle het die prooi van die wêreldmagte geword – blootgestel en uit-
gelewer.

Die Here hou egter sy verbondsbeloftes. Hy hou sy volk vas. Al is 
hulle soos skape wat in doodsgevare ronddwaal en prooi van wolwe 
word, bly Hy hulle Herder. Hulle ellende in ballingskap was nie verniet 
nie, want hulle swaar beproewings dwing hulle tot inkeer. Vers 4: “Dan, 
in daardie tyd, sê die Here, sal die Israeliete en die Judeërs saam vertrek. 
Hulle sal huil-huil loop en na die wil van die Here hulle God vra. Hulle sal 
die pad vra na Sion toe …”

Ons lewe deesdae ook al hoe meer in soortgelyke toestande. Ons is 
skynbaar uitgelewer aan wêreldmagte – geldmagte, politieke en sosiale 
“roofdiere” wat ons Christelike beginsels belaglik voorstel en ons van 
ons vryheid beroof. Die wêreld word skynbaar deur Mammon beheer 
en deur goddelose politieke ideologieë aangedryf. Ons voel in vele op-
sigte soos Israel en Juda destyds – blootgestel en uitgelewer!

Ons hoor vandag dieselfde trooswoorde uit God se mond as wat 
sy volk destyds gehoor het: “Dan, in daardie tyd, sê die Here, sal daar 
navraag gedoen word na die sonde van Israel, na die oortredinge van 
Juda, maar daar sal niks gevind word nie, want Ek sal die sonde van die 
wat oorbly, vergewe.” 

Nie almal wat in ballingskap as verdwaalde skape lewe, sal gered word 
nie. Die Here Jesus sê: “Baie is immers geroep, maar min is uitverkies.” Net 
diegene wat deur ’n ware geloof in die Lam van God, wat aan die kruis 



 161

geslag is, ingelyf is – hulle ontvang die ewige lewe. Die res word saam 
met die goddeloses vir ewig verdelg. Babel en sy koning Nebukadneser 
word uitgelewer om vir ewig verlore te gaan.

Sing: Psalm 23-1:1, 2, 3
Dr. DJ de Kock (Danie) (Emeritus)

Vrydag 28 Mei

Skrifgedeelte: Jeremia 51:15-19 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Jeremia 51:15, 17a

Die Here se krag en wysheid en mense se domheid!

Nebukadnesar het gesorg vir die hoë opbloei van die ryk van Babel. 
Eers is die Assiriërs uit Babel verdryf, Egipte het deurgeloop. En toe 

gebruik God hom as sy dienaar en hamer om Juda tot inkeer te bring. 
Die magtige Babel met sy neerhangende tuine het hy gevestig. Op elke 
plaveisteen was die naam Nebukadnesar ingegrif! Jeremia bring die 
boodskap dat Babel se dag van afrekening sal kom. Dit het inderdaad 
gebeur. God skuif ’n onverwagse item in op die feesprogram van 
Belsasar met sy skrif teen die muur (Dan. 5:5). Die Meders het die stad 
ingeneem. Babel se afgode, Bel en Mardoek, was nikswerd konstruksies 
van dom mense. 

Die Here leer ons in Jeremia 51:17 dat wanneer ’n mens God se krag 
en wysheid ontdek “sien elke mens hoe dom, hoe sonder kennis” hy in 
homself is. Elke mens wat nie voor God se alleenheerskappy buig nie, 
noem Hy dom. In Psalm 14 lees ons: “Die dwaas dink daar is geen God 
nie.”

Jeremia vertel wie die Here eintlik is. “Dit is die Here wat met sy krag 
die aarde gemaak het, wat met sy wysheid die wêreld gevestig het en 
met insig die hemel oopgesprei het.” Wie kan met Hom vergelyk word? 
Wie besit die kombinasie van krag, wysheid en insig? Die heelal en elke 
skepsel, ook jy is die uitstalvenster van God se krag, wysheid en insig.

In die Nuwe Testament word hierdie deugde van God nog duideliker 
uit gespel. Teenoor mense wat dink dat die prediking van Christus se 
dood en opstanding dwaasheid is, sê Paulus in 1 Korintiërs 1:24: “Ons 
verkondig Christus die krag van God en die wysheid van God.” God se 



162 

krag en wysheid skitter in Christus se woorde en werke. Al sy preke en 
wonders was bedoel om hierdie onoortrefl ike krag en wysheid van God 
ten toon te stel en mense tot aanbidding te bring. Wie anders is daar 
wat die dood en alle vyandsmagte kan oorwin?

God se krag en wysheid het deur Christus en die Heilige Gees in jou 
lewe ingekom. Dit het jou sondige domheid oorwin. Jy is nou ’n wyse 
mens wat uit sy krag wil leef. Verwonder jou daaroor en geniet dit!

Sing: Psalm 146-1:3, 4
Dagstukkie Almanak 2010

Saterdag 29 Mei

Skrifgedeelte: Klaagliedere 1
Fokusgedeelte: Klaagliedere 1:20

Sien my berou raak, Here

Wanneer ons in sonde val, oortuig die Gees van God ons van die 
verkeerdheid in ons lewe. Soms is dit ’n sonde waarmee ons lank 

aangehou het, soms is dit iets waarmee ons onsself in die skande ge-
bring het. 

Dan kom daar in ons hart ’n diepe hartseer en pyn omdat ons God 
bedroef het. Ons is ook skaam voor mense en voor God. Ons besef die 
aakligheid van die sonde en die wreedheid van ons vyand, Satan. Ons 
sien die skade in ons lewe vanweë die sonde waartoe ons ons laat verlei 
het. Ons begryp weer opnuut dat Satan maar een doel met ons het, en 
dit is om ons te beroof en dood te maak.

Die profeet Jeremia verwoord sy volk se hart as hy uitroep dat die 
sonde soos ’n pes is wat in ons eie liggaam woed en soos ’n swaard wat 
die mooi in ons lewe doodmaak (vs 20). Jeremia vra dat die Here in sy 
en die volk se harte sal inkyk en sal sien hoe onrustig en benoud hulle is 
oor hulle sonde. Hy vra dat die Here hulle Trooster sal wees, want daar 
is niemand anders wat hulle kan troos nie (vs 21). En hy vra die Here om 
die vyand te verslaan.

Wanneer jy oortuig raak van jou sonde, val die vyand, Satan, jou aan 
en probeer jou oortuig dat jy nie meer die reg het om na God te vlug 
nie. Dan mag ons egter weet dat dit juis die Trooster, die Heilige Gees, 
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is wat ons oor ons sonde onrustig maak. Hy bring die onrus sodat ons 
ook tot God kan roep om ons berou raak te sien, dat Hy ons die ware 
troos kan bied.

Die troos is: daar is vergifnis in Christus, maar ook oorwinning oor 
die sonde en Satan. Kom nou dadelik in jou onrus en berou na jou God 
toe! 

Sing: Psalm 119-1:63
Prof. G Breed (Gert) (Teologiese Skool Potchefstroom)

Sondag 30 Mei

Skrifgedeelte: Klaagliedere 3:21-33
Fokusgedeelte: Klaagliedere 3:24 (1983-vertaling)

Die Here is my lewe!

Lees mens hierdie hele hoofstuk, dan staan jy verstom oor die rou 
eerlikheid waarmee Jeremia voor die Here te staan kom. Soms is ons 

bang om werklik met die Here te deel wat in ons harte aan die gang 
is, so asof God nie reeds weet wat ons dink en voel nie. So asof die 
Here nie begrip sal hê vir ons moeilike en soms uitmergelende omstan-
dighede nie. 

Dit is egter duidelik dat Jeremia met groot vrymoedigheid by die Here 
kla oor sy omstandighede, swaarkry, hartseer en vrese – en ons behoort 
dit ook te doen.

Tog, in die paar verse wat ons saam gelees het, sien ons hoe Jeremia 
nie verblind word deur sy eie trane nie. Ja, hy is eerlik daaroor, maar hy 
sien ook ’n ander werklikheid raak. Hy sien die werklikheid van die Here 
se troue liefde en goedheid raak. Hy sien raak dat God nie sal toelaat dat 
sy kinders vergaan nie. Hy sien raak dat God ’n einde aan beproewing 
maak en nie Hom verlekker in mense se seer nie. Hy sien raak dat God 
uit eindelik “die kwaad sowel as die goeie tevoorskyn” bring.

Om die balans tussen die werklikheid van ons omstandighede en die 
werklikheid van God se almag raak te sien, is dit nodig om Jeremia se 
voorbeeld in ons teksvers te volg: “Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, 
daarom hoop ek op Hom.” Wanneer dinge moeilik gaan, herinner jouself 
dat hierdie lewe nie al is wat daar is nie! Herinner jouself dat ons lewe 
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by God is. Herinner jouself dat God sy eie lewe gegee het, sodat ek en 
jy kan lewe! Dan kan ons opregte trane hê, maar ook vasgryp aan die 
Here se troue liefde!

Sing: Psalm 42-1:1, 3
Ds. JG Tredoux (Jacques) (Pretoria-Brooklyn)

Maandag 31 Mei

Skrifgedeelte: Klaagliedere 4:1 – 5:22
Fokusgedeelte: Klaagliedere 5:21

Die HERE sal sy grimmigheid laat uitwoed en toorngloed uitgiet

Daar is nie iets erger denkbaar as dat die HERE sy grimmigheid oor ’n 
land en volk laat uitwoed en sy toorngloed daarop uitgiet nie. Een 

van die meer bekende voorbeelde waar die HERE dit doen, is Sodom en 
Gomorra – in ŉ oomblik is alles en almal totaal en al verteer. 

Nou hoor ons dat die ongeregtigheid van die verbondsvolk groter 
was as die sonde van Sodom (4:6). Hulle was ontrou aan die HERE, het 
op afgode vertrou en sodoende verderfl ik geword. Na jare van lank-
moedigheid en aanhoudende oproepe tot bekering het die HERE uit-
ein delik sy grimmigheid op sy eie volk laat uitwoed (4:11).

Vroeër het die volk aansien gehad as die volk onder wie die HERE 
woon. Nou is die aansien weg, want die berg Sion lê verwoes en is 
die woonplek van jakkalse (5:16-18). In die lig van die HERE se ewige 
heerskappy (5:19) vra Jeremia of die HERE sy volk vir ewig gaan 
vergeet en verlaat? Is hierdie ’n ewige grimmigheid? Is hierdie ’n ewige 
toorngloed, HERE? Is dit totale verwerping en is U toorn teen ons alte 
groot (5:22)?

As die HERE hierdie doen met sy eie volk, wat gaan Hy doen met 
vandag se mensdom wie se ongeregtigheid en sonde selfs nóg groter 
is? 

Daar is wel hoop, want volgens 5:21 gaan die HERE sommige tot 
Hom bekeer en vernuwe. Dit praat van die wedergeboorte wat die 
Gees bewerk. Hy maak van mense wat geestelike doodsbeendere is, 
lewende gelowiges wat in Jesus vertrou vir hulle redding. Jesus is hulle 
Hoëpriester wat tussen die gelowiges en die HERE se grimmigheid en 
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toorngloed gaan staan. Die ewige toorngloed word op Hom uitgewoed 
aan die kruis sodat die gelowiges nie ewig verteer word nie, maar ewig 
by en vir Hom kan lewe.

Sing: Psalm 38-1:3, 17
Ds. DJ Malan (Danie) (Uitschot)
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Junie – Handelinge

DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES IN DIE VESTIGING 
VAN CHRISTUS SE KERK

Na alle aanduidings was dit Lukas wat die boek Handelinge in onge-
veer 63 nC geskryf het. Hy rig die boek aan Theofi lus. Dis dieselfde 

persoon aan wie hy sy weergawe van die evangelie gerig het. Die beste 
same vatting van Handelinge kry ons in Handelinge 1:8. Die Heilige 
Gees sal die apostels krag gee om getuies van Jesus Christus te wees in 
Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld.

Die boek Handelinge gaan ten diepste oor die handelinge van die Heilige 
Gees in die vestiging van die kerk in die nuwe bediening van die verbond, 
oor die hele wêreld. Daarom gaan dit ook oor die handelinge van die 
mense (die apostels), deur wie die Heilige Gees die kerk van die Nuwe 
Testament gevestig het.

In hierdie werk van die Heilige Gees sien ons duidelike konsentriese 
sirkels. Eers in Jerusalem en die omliggende Judea word die evangelie 
ver  kondig. Dan lees ons van die vervolging van Stefanus in Jerusalem 
en hoedat Filippus die evangelie aan die Samaritane bring en hoe hulle 
die Heilige Gees ontvang (Hand. 8). Verder lees ons in Handelinge 10 
van Petrus wat die evangelie aan heidene bring en hoedat hulle ook die 
Heilige Gees ontvang. 

Van daar kring die evangelie verder uit as ons lees hoedat die Heilige 
Gees vir Paulus en Barnabas uitstuur om in al groter wordende kringe 
die evangelie te bring (Hand 14). Uiteindelik lees ons van Paulus se 
gevangenskap na sy derde sendingreis en hoedat hy die evangelie selfs 
tot in Rome gaan verkondig het. Trouens, Lukas laat ons met die gedagte 
dat Paulus uiteindelik die evangelie selfs aan die keiser gebring het.

In die boek Handelinge lees ons van die magtige triomftog van die evan-
gelie deur die wêreld, ten spyte van swaar vervolging en teëstand. Ons 
lees hoedat die Here Jesus die getuies van sy kruis en opstanding gebruik 
om die kerk van die Nuwe Testament te vestig. Dit dien tot ’n oneindige 
troos vir elke gelowige en tot ’n heerlike openbaring van God se ewige 
werk deur sy Gees.
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Dinsdag 1 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 15:1-21 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 15:10-11

Christus vergader vir hom ’n kerk deurdat die Heilige Gees harte 
besny

Nadat die kerk onder leiding van die Heilige Gees kragdadig onder 
die heidennasies gegroei het, ontstaan daar in die gemeente in 

An tiogië spanning wat breekpunt bereik oor iets wat met ’n mes ge-
doen word – die besnydenis. ’n Vergadering word in Jerusalem belê om 
die saak uit te klaar.

Tydens die vergadering wys Petrus daarop dat gelowiges onder die 
heidennasies nie die juk van die besnydenis opgelê moes word nie, 
want selfs hulle as Jode kon nie die juk wat die letterlike besnydenis 
hulle oplê, dra nie. Uiterlike toewyding deur besnydenis beteken niks 
as dit nie deur innerlike toewyding bevestig word nie. Hiervan getuig 
die Ou Testament by herhaling: besny julle harte (Deut. 30:6 – 1933/53-
ver taling), en: verwyder die onbesnedenheid van julle harte (Jer. 4:4 – 
1933/53-vertaling).

Wie kon hulleself waarlik volkome innerlik aan die Here toewy en so 
die juk dra? Niemand kan nie. Nie Jood of heiden nie. Juis daarom dat 
Jesus moes kom om ons sondeskuld af te sny. Daarvoor het sy bloed in 
die plek van die besnydenis gevloei, en is fi siese besnydenis nie meer 
nodig nie. Jou doop is nou die teken dat jy deur sy bloed skoongewas 
is en aan Hom (en dus ook sy kerk) behoort.

MAAR TOG, jy wat sy verlossingswerk aangryp en jou bekeer, en jy wat 
streef om in toewyding aan Hom te leef, kan dit alleen doen omdat die 
Heilige Gees in jou werk. Hierdie geloof en ywer is in Ou-Testamentiese 
taal die teken dat die Heilige Gees jou hart besny, en deel van sy volk 
ge maak het.

Ter selfondersoek: Leef jy soos iemand wie se hart deur die Heilige 
Gees besny is?

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Woensdag 2 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 15:22-35 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 15:28

Die Heilige Gees en ons het besluit

In Handelinge 15 is ’n belangrike vergadering gehou om oor ’n saak 
te beslis wat groot spanning in die kerk veroorsaak het. Nadat die 

ver gadering tot ’n bevinding gekom het, is besluit om die bevinding 
skrif telik en met getuies bekend te maak. In vers 28 vind ons ’n baie 
be langrike sinnetjie in die brief wat geskryf is. Daar staan: “Die Heilige 
Gees en ons het besluit …”
Hoe kon die vergadering hierdie bewoording goedkeur – lê hulle 

nie woorde in God se mond nie? Hoe kon hulle namens die Heilige 
Gees praat – was hulle nie arrogant nie? Die vergadering kon, want die 
vergadering was oortuig dat die Heilige Gees hulle gelei het om die 
besluit te neem. Immers, die vergadering het onbevange en so objektief 
moontlik die wil van die Here in die saak gesoek. Daar is gekyk na wat 
in die Skrifte geopenbaar is, en daar is gekyk na wat die Heilige Gees in 
die praktyk laat gebeur het. 
Daarby (dit was ’n uitstaande kenmerk van die vroeë kerk) is beslis 

ge bid vir wysheid en insig, asook om nie hulle eie wil en eie voorkeure 
voorop te stel nie. So kon hulle sekerheid kry wat die wil van die Heilige 
Gees is.
Uit hierdie stuk geskiedenis kom daar ’n groot verantwoordelikheid 

tot ons. Ons kan en mag nie maar net ons eie opinie, of enkele ander 
mense se opinie oor geloofsake volg nie. Ons (individueel, maar ook 
gesa mentlik as gelowiges – as kerk) moet seker maak wat die wil van 
die Here is. Dit doen ons deur sy Woord biddend te bestudeer – so 
objek tief en onbevange en onderwerpend moontlik. En ons moet ons 
si tua sie biddend aan sy Woord toets – so objektief en onbevange 
moontlik.
So kan ons tot die vaste oortuiging kom wat die Here van ons in sekere 

situasies verwag, en kan ons sy wil gaan doen.

Sing: Psalm 40-1:4
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Donderdag 3 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 15:35 – 16:5
Fokusgedeelte: Handelinge 15:39

Sien die werking van die Gees raak

Die hartseer verhaal van die kerk. Dat gelowiges mekaar kan afstoot 
oor dinge wat vroeër gebeur het. Net omdat die een nie soos die 

ander opgetree het nie. Markus het tydens die eerste sendingreis nie 
voluit saam met Paulus gegaan nie. Hy het op ’n stadium teruggedraai. 
Hy het nie in sy geloof omgekeer nie, want ons vind hom later weer 
besig in gemeentes. Maar dat hy teruggegaan het, het Paulus, mens 
wat hy was, nie vergeet nie. Daarom vertrou hy nie vir Markus nie.

Dit is die werklikheid van die kerk van Christus, want ons is net maar 
mens. ’n Mens met eiesinnigheid wat moeilik by die eenheid in Christus 
pas. Erken maar. Soms is daar skinder of verdag maak of nie vertrou 
nie. Soms maak mense dat dit moeilik is om hulle te vertrou. Dit is so. 
In die laaste oorlog was daar ’n duidelike skeiding in die Afrikaanse 
kerke. Die soldaat wil nie saam met die teenstanders van die oorlog nie, 
en andersom. Hulle sit in dieselfde kerk. Gebruik saam nagmaal, maar 
praat skaars met mekaar. Meeste van ons ken daardie gevoel.

Hierdie gebeure in Handelinge 15 moet ons waarsku en moet die oë 
laat oopgaan. Ons besit saam ’n kosbare gemeenskap in Christus. Kos-
baar omdat dieselfde Gees in al die gelowiges werk. Saamgebind deur 
die Gees. 

Natuurlik is ons mense met eie idees en voorkeure. Ons is nie fabriek-
outomate nie. Maar deur Christus kan ons, moet ons, deur alle verskille 
mekaar sien as mede-begenadigdes. Ons moet die werking van die 
Gees raaksien.

Sing: Skrifberyming 15-1:3, 4
Dr. JM van Tonder (Kobus) (Emeritus)
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Vrydag 4 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 16:9-15
Fokusgedeelte: Handelinge 16:9-15

Die werk van die Gees

’n Jong dominee, nuut in die bediening, vertel aan ’n ou dominee 
hoedat hy die gemeente ’n aktiewe, lewende gemeente gaan 

maak. Die ou dominee se antwoord was. Moenie die werk van die 
Heilige Gees wil doen nie. Verkondig die Woord, en die Gees sal die 
werk doen. In die geskiedenis van Lidia het ons dit gelees. Sy het die 
Joodse geloof aanvaar, al was sy in Asië ver van Israel af. Dat sy geglo 
het, nog voor sy vir Paulus hoor preek het, was omdat die Gees haar 
verstand geopen het. Sy het die besondere genade ontvang om te glo. 
Calvyn sê hieroor dat die dienaars deur hulle preke geen uitwerking sal 
hê as die inwendige roeping deur God nie meegaan nie.

Besef ons elke dag die wonder van geloof? Die wonder dat die Gees 
van God in my, klein mens, is. By die prediking word dit telkens bevestig, 
want onder die prediking groei die geloof. Sien u aan u kinders hoedat 
hulle geleidelik groei in kennis en geloof? Die wonder van genade wat 
daar plaasvind? Dit het in u plaasgevind. Daarom kan ons ander be-
moedig in hulle nood en ellende en weet, my woorde mag dalk net na 
woorde klink, maar agter dit werk die Gees. Gaan jubelend die dag in, 
want jy het dié wonder.

Sing: Psalm 145-1:1, 4
Dr. JM van Tonder (Kobus) (Emeritus)

Saterdag 5 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 16:16-26 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 16:17

Geloof sonder bysmaak

Daar is mense wat meen hulle moet die Here tevrede stel. Sy guns 
wen. Ek hardloop vir Jesus. Ek 4+4 vir Jesus, en wat nog. Dat so ’n 
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persoon wel glo, is waar, maar met ’n plus. Die vrou wat agter Paulus-
hulle aan geloop het, het dit nie gedoen uit geloof nie, maar dat sy ’n 
waarsêersgees gehad het, en so vir haar eienaar geld verdien het. “Hier-
die manne is dienaars van die Allerhoogste en verkondig vir julle die 
weg van verlossing.” 

Dis waar. Dit is wat Paulus gedoen het. Maar sy was beset deur ’n 
bose gees wat eintlik spottend agter hulle aan roep. Asof dit maar ’n 
weg van vele ander is. So word dit ’n waarheid met ’n plus. Sy kon seker 
gesê het: Ek preek vir Jesus.

As Paulus die gees bestraf kan sy niks meer uitroep nie, want sy het 
dit nie uit geloof gedoen nie. Dan beteken sy niks vir haar eienaars nie. 
Jesus was net ’n verkoopmiddel. Haar eienaars sleep vir Paulus en Silas 
voor die gereg. In al die tyd het hulle niks gehoor van die evangelie 
wat verkondig word nie, maar weet net watter stofl ike voordeel haar 
ge roep kon bring.

Geloof gaan oor veel meer as vertoon. Nie oor wat ander van jou 
“geloofs prestasies” moet hoor nie. Dit gaan oor die verlossing. Oor die 
Saligmaker. Oor die almagtige God. Eerlike, opregte geloof met hart 
en siel. Laat dit u vreugde wees elke dag, dat u die ware geloof ken en 
belewe. Dank die Here daarvoor.

Sing: Skrifberyming 1-1:3
Dr. JM van Tonder (Kobus) (Emeritus)

Sondag 6 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 16:16-40 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 16:30b, 31

Die Gees gee geleentheid

Daar kom sekere geleenthede wat die Here op ons pad plaas om die 
evangelie te verkondig. Daar is elke dag so ’n geleentheid.

Meestal kom dit nie so dramaties soos met Paulus en Silas in die 
tronk beleef het nie. Of soos Paulus op pad na Damaskus. Of Jona nie. 
Maar jou doen is al getuienis, soos om gereeld Sondae kerk toe gaan. 
Die bure bemerk dit tog. In jou gesprekke met die bedelaar op straat. 
Dit mag dalk vir jou vrugteloos lyk en klink na ’n afjak of ’n rug draai. 
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Maar dit is ’n geleentheid op jou pad. Die tronkbewaarder was so ’n 
geleentheid. “Hoe moet ek maak om gered te word?” Hy praat nie oor 
die aardbewing en die gevangenes wat nie weg is nie. Paulus vertel vir 
hom van Jesus. Van die verlossing. Van die genade. Die vertel van die 
Woord van God. Die Gees het dit in hom gewerk. Hy kon hoor hoe hulle 
vroeër lofsange aan die Here gesing het, al het hy nie die Here geken 
het nie. Die Gees werk in hom sodat hy vra: Wat moet ek doen om ge-
red te word? Hy besef: Hier is die waarheid en hy gryp daarna.

Wees bedag oor hoe jy optree en praat vandag. Jy het die waarheid. 
Jy weet van Jesus en die kruis en verlossing. Ander sien goed raak hoe 
jy as gelowige optree. Ons het mos die spreekwoord: Woorde wek, 
maar voorbeelde trek. Daardie besondere “iets” wat jy as gelowige het. 
Gaan versigtig daarmee om en ander sal vra: Wat moet ek doen om 
ook so te wees?

Sing: Skrifberyming 14-1:3
Dr. JM van Tonder (Kobus) (Emeritus)

Maandag 7 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 17:1-14 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 17:4, 12

Tweërlei reaksie

Ons ken dit goed: groot skares ontevrede mense wat bymekaar 
kom en betoog oor dit wat hulle kwaad maak. Met geweld en die 

tirannie van die massas probeer hulle hul sin afdwing.
Paulus en Silas beleef dit ook. Na die wonderbaarlike bevryding uit 

die tronk in Filippi is hulle nou in Tessalonika, een van die rykste en 
invloedrykste stede in Masedonië. Soos gewoonlik gaan hulle reguit na 
die Joodse sinagoge toe en begin die evangelie van Jesus Christus aan 
hulle verkondig. Die reaksie is tweërlei: ’n groot groep mense kom tot 
bekering (vs 4) – en ’n groot groep mense (onder Joodse aanvoering) be-
toog en skreeu om hulle met geweld uit die stad uit te dwing. Wanneer 
Paulus en Silas dan in die donker weggaan na Berea, gebeur dieselfde. 
Hulle preek, ’n groot groep mense kom tot bekering (vs 12), maar die 
Jode kom daar ook betoog en weer moet hulle vinnig weggaan.
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En só lees ons regdeur die boek Handelinge dat dit die reaksie is op 
die evangelie van Jesus Christus: daar is bekering en daar is weerstand. 
Maar só het ons Here Jesus ons mos gewaarsku: “… As hulle My vervolg 
het, sal hulle julle ook vervolg …” (Joh. 15:20).

En tog, in Tessalonika en in Berea kom groot getalle mense tot be-
ke ring. Jy sien, die Gees stuit nie voor mensemassas wat betoog en 
la waai nie. Hy maak harte oop vir die waarheid van die evangelie waar 
en wanneer Hy wil.

Daarom: moenie skrik vir die massas wat skreeu en lawaai nie. Sien ons 
Here Jesus raak waar Hy te midde van jillende massas sy verlossingswerk 
op aarde koninklik voltooi. En weet dat sy Gees sy besig is om kragtig 
in menseharte te werk.

Sing: Skrifberyming 15-7:1, 5, 6
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)

Dinsdag 8 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 17:15-34 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 17:34

Onbekend vir wêreldse slimmes

’n Mens kan jou nie die wêreld indink sonder die mens met sy feno-
menale breinvermoëns nie. Die wortels van die mens se weten-

skaplike werksaamhede kan in ’n groot mate gevind word by die 
Grieks-Romeinse wêreld van die Nuwe Testament. In hulle soeke na die 
same hang van dinge, logika en fi losofi e, het hulle goeie insigte in baie 
dinge van die wêreld gehad.

Maar tog lees ons in ons teksgedeelte dat selfs die slimmes van die 
wêreld dikwels nie die belangrikste Waarheid van alles kan raaksien nie 
– tot hulle eie ondergang.

In Atene loop Paulus rond by die Areopagus. Die mense van Atene was 
nuuskierig en leergierig. Hulle het graag geredeneer en gedebatteer. 
Die Areopagus was dié plek hiervoor. Sonder om terug te deins voor 
die geleerdheid van sy gehoor, vertel Paulus hulle van die enige ware 
God van die heelal. Hy begin deur te verwys na die altaar wat hy in die 
stad gesien het met die inskripsie: Aan ’n onbekende god. Dit is wat 
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kortkom in ’n wêreldstad met baie slim mense: hulle ken nie die enige 
ware God nie.

Aandagtig luister hulle na Paulus - totdat hy vertel van ons Here Jesus 
wat uit die dood opgestaan het. Dit is vir hulle een te veel: dis mos nie 
moontlik nie! Dit is nie logies nie! Alle bewyse stry daarteen! In al hulle 
slimmigheid kry die Ateners God nie gevind nie. Hy bly vir hulle on-
bekend. Hulle verwerp Hom. En dit is hulle ondergang.

Mag dit met my en jou altyd wees soos met Dionisuis en Damaris wat 
tog op daardie dag tot geloof gekom het. Mag ons Hom elke dag beter 
leer ken – deur die krag van sy Woord en Gees.

Sing: Skrifberyming 12-3:1, 2
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)

Woensdag 9 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 18:1-11
Fokusgedeelte: Handelinge 18:10b

Moenie toelaat dat teleurstellings jou onderkry nie, daar is baie 
wat aan God behoort

Die handelinge van die Heilige Gees in die vestiging van die kerk van 
Jesus Christus het met talle wonders gepaardgegaan. Dink aan die 

duisende mense wat op een dag tot bekering gekom het, die siekes wat 
genees is, Paulus se ervaring op die pad na Damaskus en die deure van 
die tronk wat vir Petrus en later ook vir Paulus en Silas oopgegaan het.

Daar was egter ook baie teleurstellings en weerstand. Die bitterste van 
alles was waarskynlik dat die volk van die Here, die Ou-Testamentiese 
verbondsvolk, hulle met fanatieke ywer teen die vestiging van die kerk 
van Jesus Christus verset het. Die voorafgaande hoofstuk vertel juis van 
die oproer in Tessalonika en Berea. In Korinte was dit nie anders nie.

Sulke teleurstellings is genoeg om enige mens moedeloos te maak. 
Paulus self het by die punt gekom waar hy die stof van sy klere afgeskud 
het en vir sy volksgenote gesê het dat dit hulle eie skuld is as hulle ver-
lore gaan. Die Here het hom egter op ’n besondere wyse bemoedig. 
Hy moes aanhou om die evangelie te verkondig, omdat baie mense in 
Korinte aan God behoort het.
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Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons word maklik moedeloos as ons 
weerstand ervaar of as mense van wie ons dit nie verwag nie, onverskillig 
of vyandig op die evangelieverkondiging reageer. 

Daar is egter baie mense in hierdie plek of in hierdie stad of in hierdie 
land wat aan God behoort. Jy is soos ’n prospekteerder wat weet daar 
is goud, al weet jy nie presies waar die goud is nie. En daarom moet jy 
aanhou om die evangelie te verkondig. Jy moet die goud van die ge-
loof blootlê.

Sing: Psalm 33-1:6
Ds. CJH Breed (Casper) (Emeritus)

Donderdag 10 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 18:12-28
Fokusgedeelte: Handelinge 18:24-27

Moenie jou laat onderkry nie, jy is nie die enigste een wat die 
Heilige Gees tot diens geroep het nie

Dit is beslis nie maklik om die evangelie aan mense te verkondig wat 
dikwels onverskillig daarteenoor staan en wat soms selfs vyandig 

daar op reageer nie. Daarom moes dit ’n wonderlike bemoediging vir 
die apostel Paulus gewees het om in verse 9 en 10 te kon verneem dat 
daar baie mense in Korinte is wat aan God behoort.

Daar is egter nie net baie mense wat aan God behoort nie, daar is 
ook baie wat deur die Heilige Gees geroep word om aan die vestiging 
van die kerk van Jesus Christus mee te werk. Dit is so dat die arbeiders 
in verhouding met die oes min is, maar jy staan nie alleen soos wat 
dit soms vir ’n mens voel nie. Daar is altyd ’n Priscilla en ’n Akwila wat 
onontbeerlike ondersteuningswerk verrig (vs 26) of ’n begaafde Apollos 
wat die werk kan voortsit wat deur iemand anders begin is, of dood-
gewone gemeentelede wat jou bemoedig en wat jou vriendelik ont-
vang (vs 27).

Ons is geneig om ons blind te staar teen die negatiewe dinge wat 
ons ervaar wanneer ons die evangelie uitdra. En dan voel dit by tye 
asof jy alleen staan en ’n verlore stryd stry. Daarom is dit belangrik om 
’n keer tot stilstand te kom en om jou rond te kyk. Jy is nie alleen nie. 
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Daar is talle mense om ons en tussen ons wat die Heilige Gees in sy 
diens gebruik, mense wat met ’n klein bietjie liefde of belangstelling of 
vriendelikheid of off ervaardigheid ’n groot verskil maak. Hulle laat jou 
moed skep en maak dit vir die Pualusse en die Apollosse van hierdie 
wêreld moontlik om die evangelie na die uithoeke van die aarde te 
dra.

Sing: Psalm 31-1:17, 18
Ds. CJH Breed (Casper) (Emeritus)

Vrydag 11 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 19:1–12
Fokusgedeelte: Handelinge 19:11 (Direkte Vertaling)

God werk kragtig … deur mense!

Die apostel Paulus het al reisende gelowiges besoek en versterk. In 
Efese kan hy weer sendingwerk doen. Inderdaad! Vreemdelinge in 

Efese! ’n Hele dosyn middelveld-volgelinge, volgelinge tussen Johannes 
die Doper en Jesus, word gedoop en ontvang die Heilige Gees.

Vanuit die sinagoge preek Paulus vir drie maande lank en probeer 
die mense oortuig van die Koninkryk van God. Hardkoppigheid en 
weerstand teen die leer van Christus dwing Paulus tot afstigting met 
die nuwe vergaderplek die lesingsaal van ’n sekere Tirannus vanwaar 
die Blye Boodskap twee jaar lank oor die hele provinsie Asië versprei 
is.

God het deur Paulus besonder kragtige dade (letterlik: ongewone 
won derwerke) gedoen, wat herinner aan die vrou wat genees is omdat 
sy aan Jesus se klere geraak het (Mark. 5:27, 28) en die genesende krag 
van Petrus se skaduwee in Jerusalem (Hand. 5:15).

Ons het gehoor van die uitdagings aan die nuwe gelowiges en die 
apos tel Paulus in Efese, asook die geweldige invloed wat van hulle uit-
gegaan het. In Artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely ons 
dat die kenmerke van die ware Christen is dat “ons die enigste Verlosser 
Jesus Christus aangeneem het, die sonde ontvlug, die geregtigheid 
najaag, die ware God en ons naaste liefhet … ons erken ons swakheid 
en daarom stry ons deur die krag van die Heilige Gees ons lewe deur 
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daarteen, terwyl ons altyd weer ons toevlug neem tot die bloed, die 
dood, die lyding en gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus in 
Wie ons deur die geloof in Hom vergewing van ons sondes ontvang 
het.”

Gelowige oorgawe is die voorwaarde vir diensbaarheid. Getuig u lewe 
daagliks van die kragtige werking van God?

Sing: Psalm 33-1:6
Ds. S Hibbert (Simon) (Emeritus)

Saterdag 12 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 19:13–20
Fokusgedeelte: Handelinge 19:20 (Direkte Vertaling)

Ware bekering lei tot ’n nuwe lewe!

Lukas verhaal ’n humoristiese gebeurtenis. In daardie tyd was daar 
rondreisende Joodse geestebesweerders wat baie geld verdien het 

deur bose geeste uit te dryf. Wat God deur Paulus gedoen het, het hulle 
so beïndruk dat hulle besluit het om die Naam wat hy gebruik, ook te 
gebruik.

Die bose gees lewer getuienis: “Jesus ken ek, en van Paulus weet 
ek, maar julle, wie is julle?” Die bose gees weet dat hy nie teen Jesus 
be stand is nie, maar is nie bang vir hierdie geestebesweerders nie en 
gebruik sy slagoff er om die besweerders so te verrinneweer dat hulle 
kaal en verniel weghardloop. Die seuns van Skeva moes ontdek dat 
Paulus wonderwerke gedoen het deur die werking van die Heilige Gees, 
en dat niemand die krag kan beheer of dupliseer nie. Die leuen buig 
voor die majesteit van die waarheid.

Ontsag oorval die Joodse en Griekse inwoners van Efese. Sommige 
van hulle verbrand selfs hulle kosbare boeke vol toorformules. Die 
Naam van die Here Jesus word verheerlik! Merkwaardig, Efese, die be-
lang rikste stad van Klein-Asië, word voor die uitdaging van die Woord 
gestel en “die woord van die Here het kragtig gegroei en steeds sterker 
geword” (vs 20).

Die seuns van Skeva het Jesus nie geken nie. Hulle wou sy Naam net 
as toorformule gebruik. Die gelowiges van Efese het egter hulle sonde 
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bely en daadwerklik daarmee gebreek. Ons bely rondom bekering: die 
afsterwing van die ou, sondige mens en ’n hartlike vreugde in God deur 
Christus; ’n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke 
te lewe. Is jou bekering sigbaar in jou lewe?

Sing: Psalm 48-1:4
Ds. S Hibbert (Simon) (Emeritus)

Sondag 13 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 19:21-40
Fokusgedeelte: Handelinge 19:26

Die Heilige Gees breek sy nuwe wêreld oop!

God se Woord en Gees breek nuwe wêrelde vir my en jou oop – juis 
binne uitdagende tye!

Efese was die as waarom die lewe in Paulus se tyd gedraai het! Efese 
was die sleutel tot ekonomiese voorspoed wat aan haar strategiese 
posisie op die handelsroete van die destydse wêreld toe te skryf was. 
Nog meer: As gevolg van die wêreldgodsdiens van Artemis was sy ’n 
ekonomiese inspuiting vir so baie. 

Geen wonder nie dat Artemis beskou is as die godin van vrugbaarheid 
in ekonomiese sin van die woord. En ook geen wonder nie dat hierdie 
stad bekendgestaan het as die Beskermer van Artemis! Sy het deur die 
silwersmidbedryf soveel geld in die ekonomie van Efese laat instroom. 
Silwersmede het aandenkings van die bekende Artemis-beeld asook 
van haar tempel vervaardig en dan ten duurste te koop aangebied.

Juis hier bring die Heilige Gees ’n rykdom wat nie deur mensehande 
ge maak kan word nie. God se Koninkryk. Terwyl Paulus en sy helpers 
die evangelie verkondig, breek die Heilige Gees en die Woord mense 
se harte oop. 

Die Gees maak mense van hierdie wêreld afvallig van hulle mens-
gemaakte afgode om God, wat nie deur mensehande gemaak en 
beheer word nie, te volg! Mense verlaat die wisselvallige wêreld, wat 
gebou word op menslike planne en gierigheid, om deur die Heilige 
Gees en die Woord tot ’n lewende verhouding met Jesus Christus te 
lewe! 
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So deurdring God se ewige Koninkryk menslike koninkryke en laat 
mense God se nuwe wêreld opsoek. Soek Hom ook nou op en laat jou 
deur Hom lei.

Sing: Skrifberyming 8-1:1
Ds. SFF van der Walt (Steve) (Kathu/Olifantshoek)

Maandag 14 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 20:1-16
Fokusgedeelte: Handelinge 20:13

’n Tyd vir besinning!

Elke mens het ’n tyd nodig om stil te word! Die Here Jesus het Self 
van tyd tot tyd die stilte opgesoek om alleen met sy Vader te wees.

Paulus het so ’n behoefte. Hy stuur solank sy helpers vooruit na Assus 
om hulle daar te ontmoet. Nou het hy ’n volle 32 kilometer padlangs 
om na Assus te stap sonder enige steurnis.

Agter hom lê ’n tydperk van vrugbare diens in Efese. So ook in Korinte. 
Dit lyk asof Satan die geseënde werk van die Here wil pootjie. Dan 
moet Paulus weer koers kies na ’n ander arbeidsterrein net soos die 
Heilige Gees hom lei. Hy kry geleentheid om die Woord te verkondig 
en die sakrament van die Heilige Nagmaal te bedien. Hy leer die op-
stan dingskrag van die Here Jesus ken wanneer die Heilige Gees die 
ge meente deur die opwekking van Eutichus versterk.

Nou is Paulus op pad na Jerusalem. Vervolging, gevangenskap en uit-
eindelik die oorlewering aan die Romeine wag vir hom daar. Nou kry 
hy geleentheid om die eensame en belangrike pad van 32 kilometer te 
voet na Assus te loop. ’n Tydperk alleen met die Heilige Gees.

Benodig ons nie soms ’n tyd van inperking nie? Om alleen saam met 
God se Gees te reis om ons gereed te maak vir die uitdagings wat voor-
lê. Vir die pad na my en jou Jerusalem?

Sing: Skrifberyming 8-1:2
Ds. SFF van der Walt (Steve) (Kathu/Olifantshoek)
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Dinsdag 15 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 20:17-38
Fokusgedeelte: Handelinge 20:35b

Die Heilige Gees wek ons op tot diensbaarheid

Daar is verskeie ooreenkomste tussen Jesus Christus se laaste reis 
na Jerusalem en Paulus se laaste reis na Jerusalem. Beide waarsku 

oor valse profete wat sal kom om die kerk te probeer verlei. Beide was 
haastig om in Jerusalem uit te kom – Jesus om daar aan die kruis vir ons 
sondes te sterf, en Paulus wat ten spyte van vele waarskuwings Jeru-
salem toe wou gaan, bereid om gevang te word en sy lewe af te lê ter 
wille van die Here Jesus (Hand. 20:24; 21:13).

Jesus sê kort voor sy kruisiging dat Hy nie gekom het om gedien te 
word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie (Mark. 
10:45). Hy illustreer dit deur soos ’n slaaf sy dissipels se voete te was 
(Joh. 13). 

Die grootste deel van Paulus se boodskap aan die ouderlinge van 
Efese gaan daaroor dat hulle moet onthou hoe hy die gemeente met 
groot opoff ering gedien het, sonder om iets terug te verwag. Hy sluit sy 
boodskap af met ’n uitspraak van ons Here Jesus: “Om te gee, is saliger 
(maak ’n mens gelukkiger) as om te ontvang.”

Op die oog af spog Paulus oor sy werk. Ons moet egter onthou dat 
die boek Handelinge vertel hoe die Heilige Gees die kerk van Christus 
vestig. Dit is die Heilige Gees wat Paulus aanvuur om al meer die beeld 
van Christus in sy lewe te vertoon. Paulus vertrou die ouderlinge toe aan 
God en sy Woord van genade, juis omdat God die Heilige Gees magtig 
is om hulle op te bou deur die Woord van genade (Hand. 20:32).

Daar is baie weldoeners in die wêreld, maar nie alle dade het ewigheids-
waarde nie. Dade wat die Heilige Gees deur middel van die Woord van 
genade in ons bewerk, het werklik waarde en bring ware geluk.

Sing: Psalm 128-1:1 of 128-2:1
Prof. PP Krüger (Paul) (Emeritus)
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Woensdag 16 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 21:1-16 
Fokusgedeelte: Handelinge 21:4b, 11b

Die Heilige Gees gee duidelike leiding

In die boek Handelinge word daar meer as 50 maal uitdruklik na die 
Heilige Gees verwys. Die Gees lei die apostels om die evangelie uit te 

dra. In vandag se Skrifgedeelte word twee maal na die leiding van die 
Heilige Gees verwys. Beide kere stuur die Gees vir Paulus ’n boodskap 
om nie na Jerusalem toe te gaan nie.

Tog het ons gister gelees dat Paulus in Milete gesê het hy word deur 
die Gees gebind om na Jerusalem te gaan (Hand. 20:22). Beteken dit 
dat die Heilige Gees Homself weerspreek of onduidelik praat?

Die antwoord lê daarin dat Paulus teenoor die ouderlinge van Efese 
’n bewering maak, terwyl ons voorgelese gedeelte dit as feit stel dat 
die gelowiges in Tirus deur die Gees gepraat het. Verskeie gelowiges 
het hom ook in Caesarea gewaarsku om nie te gaan nie nadat hulle die 
woorde van die profeet Agabus gehoor wat op gesag van die Heilige 
Gees gebring is. Met ander woorde, Paulus het hom in Milete misgis 
en gedink die Gees lei hom na Jerusalem. Paulus se woorde kan ook 
beteken: “Ek word deur my eie gees gebind om te gaan.”

Hoe weet ons dan wel of die Heilige Gees met ons praat? Die Heilige 
Gees lei ons deur God se beloftes en opdragte. Die Here se opdrag aan 
Paulus was baie duidelik. Hy moes die evangelie onder die nie-Jode te 
verkondig (Rom. 15:16; Gal. 2:7; ens.). Die Here Jesus het hom persoonlik 
uit Jerusalem weggestuur na die heidene toe (Hand. 22:17 en 20). Die 
Gees gebruik, volgens vandag se Skrifgedeelte, medegelowiges om te 
bevestig dat Paulus se drif om in Jerusalem die Jode te bedien en selfs 
daar vir Christus te sterf, iets is wat hy homself opgelê het. Dit kom nie 
van die Heilige Gees nie. Paulus is nie die Heiland wat vrywillig sy lewe 
vir ander kan afl ê nie.

Lewe uit God se beloftes en luister hoe medegelowiges dit bevestig. 
Die Heilige Gees wil ons onmiskenbaar lei.

Sing: Psalm 25-1:2
Prof. PP (Paul) Krüger (Paul) (Emeritus)
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Donderdag 17 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 21:17-40
Fokusgedeelte: Handelinge 21:26-27 

Wanneer die Heilige Gees swyg, werk Hy steeds vir ons ten goede

Daar is tye wanneer die Heilige Gees oënskynlik stilbly. Vanaf gister 
se Skrifgedeelte tot heel aan die einde van die boek Handelinge 

(Hand. 28:25) word die Heilige Gees nie uitdruklik genoem nie. Tog is 
die Heilige Gees steeds aktief besig om Christus se kerk te vestig en die 
apostel Paulus krag te gee vir sy bediening.

Ons het gelees hoe Paulus hartlik deur die kerkraad in Jerusalem 
ontvang is. Daar het egter deur die jare baie priesters en ander Jode 
by die gemeente aangesluit. Hulle was agterdogtig teenoor Paulus, 
want hulle het gehoor Paulus verkondig dat redding slegs in Christus 
moontlik is, sonder onderhouding van die seremonies en off ers van die 
Ou Testament. Hierdie lidmate wou nog sekere van die Joodse wette 
onderhou. Christus se eenmalige off er aan die kruis was vir hulle nie 
ge noegsaam nie. Dwaalleer het so die gemeente binnegesluip. Om 
hier die lidmate te paai, kom die kerkraad met die voorstel dat Paulus 
saam met vier van hierdie lidmate na die tempel toe gaan vir sekere 
reinigingseremonies, gevolg deur ’n off er sewe dae later.

Paulus gee toe. Daardeur doen hy presies waarteen hy gemeentes 
soos dié in Galasië, Rome en Korinte gewaarsku het, naamlik dat on-
derhouding van die Ou-Testamentiese wet Christus se kruisoff er verloën. 
Paulus stem in om saam met die vier lidmate diere-off ers bring (vgl. 
Num. 6:11 en 12) tot reiniging en versoening van die sondes!

Die Here is hom genadig. Hy keer dat Paulus hom besondig deur 
deel te hê aan hierdie off ers. Die skare by die tempel verhoed dit en wil 
hom doodmaak. Soos met Jesus skreeu hulle: “Weg met hom!” Maar 
an ders as Jesus, word hy nie oorgelewer in die dood nie, maar juis deur 
Romeinse soldate gered. Die Here het nog werk vir hom (vgl. Hand 
23:11). Stil jare van gevangenskap volg waarin die Heilige Gees stilweg 
voortwerk vir Paulus en die kerk ten goede.

Sing: Skrifberyming 14:1, 2 (Tema 8-1:1, 2)
Prof. PP Krüger (Paul) (Emeritus)
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Vrydag 18 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 22:1-29
Fokusgedeelte: Handelinge 22:1

Wat is die grond van jou verdediging?

Paulus gebruik die vryheid wat die kommandant hom verleen om 
homself te verdedig, om Jesus Christus te verheerlik en te beklemtoon 

wat die doel van sy bediening is. Hy vergeet van die gevangenskap 
waarin hy is, verwys nie eers daarna nie, maar is gefokus op sy roeping 
in Christus.

In sy verdediging is daar ’n begrip en ’n fyn aanvoeling vir sy hoorders 
– daarom spreek hy hulle aan as “broers en vaders”. Dit gaan in sy 
ver dediging nie oor hom as persoon nie, maar oor die boodskap van 
die evangelie. Hy vertel van sy bekering. Die impak wat dit in sy lewe 
ge bring het. Hierdie Goddelike ingrype lei tot inkeer en omkeer en uit-
gestuurde.

Die Jode ken hierdie geskiedenis. Paulus verwys in sy verdediging 
niks na die amptelike klagtes (Hand. 21:28-29) wat die Jode teen hom 
inge bring het nie. Sy bekering en roeping as apostel om spesifi ek onder 
die heidene te gaan bedien (vs 21), is feite wat die Jode goed ken. In 
hierdie vertelling verbloem of manipuleer Paulus niks van die feite om 
die Jode se guns te probeer wen nie. Hy maak geen aanspraak nie. Sy 
god delike roeping spreek vanself – en die Jode ken die geskiedenis.

Die apostel is getrou aan sy roeping ten spyte van vyandigheid en 
gevangenskap. Ons word daagliks blootgestel aan vyandskap – vyand-
skap teen God, sy kerk en sy kinders. Wat gebruik ons in ons verdediging 
teen hierdie vyandskap? Ons roeping is om dissipels te maak van al die 
nasies. Die Heilige Gees is by ons om ons bekwaam en gewillig te maak 
vir hierdie roeping. Petrus roep ons in sy eerste brief op: “Moenie vir 
mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net 
heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n 
antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die 
hoop wat in julle lewe” (3:15).

Sing: Skrifberyming 14-3:3
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)
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Saterdag 19 Junie

Skrifl esing: Handelinge 22:30 – 23:11
Fokusgedeelte: Handelinge 23:11

Hou moed en getuig!

Die wilde heidendom dring en dryf en raas in opgewondenheid (Ps. 
2) om die evangelie stil te maak. Paulus word van die een verhoor 

na die ander gestuur om op een of ander wyse ’n klag teen hom te 
kry en hom stil te maak. Wanneer die Romeinse reg (owerheid) nie 
’n houvas op Paulus kan kry nie, word die priesterhoofde en die hele 
Joodse Raad (kerk) ingeroep om die boodskap van die verlossing in 
Jesus Christus te stop.

Die amptelike klag van die Jode teen Paulus (21:28-29) het geen 
grond nie – Paulus het reeds deur die ware feite (wat die Jode ken) dit 
bewys. Paulus se gewete is skoon oor hoe hy God tot sover gedien het. 
In sy diens aan God was hy nie vyandig teenoor die volk, die wet en die 
tempel nie. In sy gewete staan hy voor God en is hy bereid om enige 
aantygings teen hom op grond van die ware feite aan te hoor.

Al hierdie konfrontasies en vyandiggesindheid is voorbereiding en 
toe rusting vir sy roeping in Rome. God verskyn in die nag aan hom en 
bemoedig hom. Sy getuienis moet in Rome voortgesit word. In Rome is 
daar ’n hele aantal Joodse sinagoges wat nie meer bedien word nie. Sy 
roeping hou in om daar te gaan bedien (vgl. Hand. 28:17 ev).

God roep jou nou - hier waar jy is. Wees vergenoegd met die omstan-
dighede waarin jy is. God het in Christus jou nou hier geroep omdat jy 
hier nodig is. Die Heilige Gees gee jou die krag wat jy nodig het om 
jou roeping uit te leef. Hou dus moed en getuig, want daar is baie wat 
terugdeins en wat soekend is. Wie se knieë knik en wie se arms slap 
hang. 

Fokus op Hom, jou Rots. Hy gee vastigheid, beskerming en geloofsper-
spektief.

Sing: Psalm 2-1:6
Dr. TC de Klerk

 (Theuns) (Emeritus)
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Sondag 20 Junie 2021

Skrifgedeelte: Handelinge 23:12-35
Fokusgedeelte: Handelinge 23:12

Die Blye Boodskap oorkom alle struikelblokke

Die kragtige werking van die Heilige Gees in die voortgan van die 
evangelie is baie duidelik in hierdie laaste hoofstukke van Hande-

linge. Op allerhande wyses is daar pogings om hierdie evangelie te keer. 
Aan die een kant die vyandige Jode met hulle vooroordeel en geweld-
dadigheid. Aan die ander kant die Romeine wat uit hulle pad gaan om 
wet en orde te handhaaf. Met die toepassing van wet en orde word 
Paulus by vier geleenthede van die Joodse gewelddadigheid gered. By 
drie geleenthede word hy onskuldig verklaar.

Paulus is ’n gevangene tussen al hierdie magte – kerk en staat, 
vyan delik en vriendelik, Jerusalem en Rome. Vasgevang, ongewapen 
en blootgestel. In alles staan Paulus vas en gefokus op sy roeping in 
Christus. Die grond van sy standvastigheid en onverskrokkenheid is sy 
vertroue in die waarheid. Daarom kon hy in sy tweede brief aan die 
Korintiërs getuig: “Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur 
opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van 
God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te 
doen” (6:7).

Hy het geweet die Romeine het nie ’n saak teen hom nie. Hy was 
oortuig die Jode het ook nie ’n saak nie, want sy geloof is die geloof van 
die verbondsvaders, en sy boodskap sy gehoorsaamheid aan die roe-
ping van God. Hy het vasgehou aan die belofte van sy Verlosser, Jesus 
Christus, dat Hy sy getuie in Rome sal wees.

Die Woord van God is die beste wapen vir aanval en verdediging. Die 
Heilige Gees stel jou in staat om onverskrokke en met vrymoedigheid 
deel te hê aan die voortgang van die evangelie. Bring jy deur jou getuie-
nis die omgewing waarin jy leef, in beroering (Hand. 17:6)?

Sing: Psalm 33-1:5, 6
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)
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Maandag 21 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 24:1-27
Fokusgedeelte: Handelinge 24:10

Die Gees van God laat sy dienaars nie swik voor die gees van 
vrees nie!

Die apostel Paulus bevind hom in baie moeilike omstandighede. Die 
hoëpriester Ananias, ’n paar familiehoofde en ’n advokaat kla hom 

aan voor die Romeinse goewerneur, Feliks. Hulle aanklagte teen Paulus 
is dat hy ’n gevaar vir die samelewing is (24:5a), wat skeuring bring in 
die Joodse geledere dwarsoor die wêreld (24:5b). Hulle beweer ook hy 
is die leier van die dwalende Nasareners (24:5c). Hulle gaan selfs verder 
en sê dat Paulus ook die tempel wou ontheilig (24:6). Hierdie aanklagte 
van die Jode was baie duidelik ’n sameswering teen Paulus, en ons sien 
duidelik die aanvalle teen die kerk van die Here deur Satan wat hier aan 
die werk is in die optrede van mense.

Die stryd tussen die koninkryk van die duisternis en die Koninkryk van 
die Lig is duidelik, maar die Gees van God laat sy dienaars nie swik voor 
die gees van vrees nie. In die omstandighede waarin Paulus was, sou ’n 
mens opstandigheid, senuweeagtigheid, woede, en vrees verwag, maar 
die Gees van God werk in Paulus tot voordeel van sy kerk! Paulus ont-
vang van die Heilige Gees kalmte van gees om sy saak met vertroue 
te verdedig (24:10). Die Heilige Gees gee Paulus ook die oortuiging vir 
die waarheid (24:11) en die selfbeheersing om die beskuldigings teen 
hom te weerlê (24:13). Op ’n eerlike manier getuig hy oor sy geloof en 
sy hoop (24:14, 15). En hy verklaar met ’n skoon gewete ook sy onskuld 
(24:11, 16).

Ons deins dalk te dikwels terug vir die omstandighede en die weer-
stand wat ons as kerk in die wêreld ervaar. En dan vergeet ons dat die 
krag nie in onsself lê nie, maar in God. Ons kerke se voortbestaan is 
af hanklik van hierdie waarheid dat God ons as instrumente wil gebruik 
om onder sy krag en sy leiding die afbrekende magte van die bose te 
weerstaan en nie te swik met ’n gees van vrees nie!

Sing: Skrifberyming 14-1:1-2
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Dinsdag 22 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 25:1-12
Fokusgedeelte: Handelinge 25:9

Die Gees van God sorg vir reg en geregtigheid, tot voordeel van 
sy kerk

Die apostel Paulus, as kerkplanter in die Nuwe Testament, se teen-
stand duur voort. Die Romeinse goeweneur Feliks kon hom nie 

fi naal skuldig bevind nie, omdat Paulus nie geswig het deur aan hom 
omkoopgeld te betaal nie (24:26). In die verloop van twee jaar wat 
Paulus in die gevangenis was, het daar egter ’n band tussen Feliks en 
Paulus ontstaan wat niks anders was as ’n gespreksgeleentheid wat deur 
die Gees van God geskep is nie (24:26b). Tog het Feliks vir Paulus as 
gevangene vir die Jode agtergelaat toe hy deur Festus as goewerneur 
op gevolg is.

Weereens lees ons dat die Joodse leiers en priesterhoofde nog nie 
tevrede is nie, want hulle nader Festus om aan hulle ’n guns te bewys 
(25:3a), sodat hulle met voorbedagte rade Paulus om die lewe kon bring 
(25:3b). Die Heilige Gees sorg egter vir reg en geregtigheid, en Festus 
wyk nie af van sy mandaat om Paulus ’n regverdige verhoor te gee nie 
(25:9). Ten spyte daarvan dat hy die Jode ’n guns wou bewys, laat hy 
Paulus toe om voor die keiserlike regbank verhoor te word.

Hier sien ons hoe God die Heilige Gees “’n reguit hou met ’n krom 
stok slaan”. Ten spyte van die druk van die Jode en die feit dat Festus 
hulle ’n guns wou bewys, stuur die Heilige Gees die gebeure tog in die 
regte rigting om reg en geregtigheid te laat geskied. Paulus het hom 
op die keiser beroep, en na die keiser toe sal hy gaan, waar hy reg ver-
dig verhoor sou word.

Die Heilige Gees sorg só deur die eeue nog altyd vir die kerk van 
God. Wanneer die kerk dalk in ’n hoek gedruk is, bring die Gees die 
ant woord op gebede, die uitkoms uit omstandigdhede en verligting 
uit die nood!

Wie anders kan in die harte en die gedagtes werk van hulle wat heers 
en regeer … tot voordeel van sy kerk? God alleen!

Sing: Psalm 135-1:1, 2, 3
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)



188 

Woensdag 23 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 25:13-27
Fokusverse: Handelinge 25:19, 22, 26-27

Instrument in die hand van die Here – ook vir die wêreld

Soos ons vorder met Handelinge, sou die gedagte defi nitief by ons 
op gekom het: Hoekom sloer Paulus se saak so? Van die Jode af na 

wie weet watter Romein wat ons aan kan dink, selfs tot by die keiser. 
En die Romeine wat nie ’n besluit oor die saak kan neem nie. In die 
vorige hoofstukke sien ons Feliks laat vir Paulus aanhou, en in Paulus se 
aan houding word Feliks weer deur Festus opgevolg … Niks kom tot ’n 
konklusie nie. Waarom nie?

Festus, wat hier as regter in Paulus se saak optree, gee vir ons die 
rede (lees vs 19). Ons as kerk van die Here vergeet maklik: Hoewel die 
wêreld daarbuite glad nie in Christus glo nie, hoor hulle tog van Hom. 
Die vestiging van die Here se kerk het groter gevolge as wat ons ooit 
menslik besef. Die goddelose en ongelowige wêreld sal by die oor-
deelsdag nie kan sê hulle het nie geweet nie.

Koning Agrippa en sy suster Bernice is ’n verdere bewys hiervan. Ko-
ning Agrippa kom na Seserea toe oor wêreldse sake. Hulle kom ver-
welkom en groet die opvolger van Feliks. En hier sê ’n wêreldse man vir 
Agrippa: “Ek kry ’n saak nie opgelos nie.” Agrippa antwoord in vers 22: 
“Ek sal graag hierdie man se saak wil hoor.” 

So moet Paulus as in stru ment in die Here se hand, deur die werking 
van die Heilige Gees, ook vir die wêreld van Christus laat hoor. Of hulle 
glo of nie, is nie Paulus se verantwoordelikheid nie, die Here is die Een 
wat die geloof bewerk. Ons moet net weet: elke gebeurtenis in die 
geskiedenis raak die gelowiges. In die gebeurtenisse moet ons altyd 
wys ons ken ons Here Jesus Christus.

Met die aanhoor van Paulus se saak sien ons dat ’n groot wêreldse 
“optog” die hofsaal binnekom (lees vs 23). Al die bekendes van die 
gebied is daar. Almal van hulle gaan hoor dat Jesus Christus die Verlosser 
is en dat Hy die dood oorwin het. Die wêreld hoor die saak! Met die 
uitspraak van die saak van Paulus, word ons herinner aan Pontius Pilatus 
en ons Here Jesus Christus: “Ek vind geen skuld in hierdie Man nie” (lees 
weer vs 26, 27). Geen aanklag kan gevind word nie.

Wanneer dit voel die wêreld druk ons vas, en wanneer dit vir ons voel 
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iets kom nie tot ’n punt nie – sien ons nog die groter prentjie raak? 
Die Here gebruik ons in die einste omstandigheid. Hy gee aan ons sy 
Heilige Gees om met vrymoedigheid sy Woord uit te dra. En om dit so 
uit te dra dat die wêreld geen aanklag kan gee nie!

Sing: Skrifberyming 5-4 (10):1, 5, 6
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)

Donderdag 24 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 26:1-23
Fokusverse: Handelinge 26:19, 22-23

Instrument in die hand van die Here – in persoonlike 
omstandighede

Paulus is instrument in die hand van die Here. Die Here werk deur 
sy Gees hier in Paulus. Voor die “belangrike” mense, voor Festus en 

Agrippa, word die evangelie verkondig! Breedvoerig verduidelik Paulus 
sy eie omstandighede, hoe die Here hom tot geloof gebring het en 
waartoe hy geroep is. Hy was ’n vervolger van die kerk (lees vs 10, 11). 
Hy vertel daarna wat met hom in Damaskus gebeur het, dit wat die 
Here gedoen het (vs 12-18).

Hoekom vertel Paulus van sy eie lewe in hierdie kritieke saak oor die 
evangelie? Die genade van die Here is so groot dat Hy sy kerk vestig deur 
mense en dat Hy hulle omstandighede hiervoor gebruik. Die Here kom 
ons lewe binne. Hy besluit om in ons lewe in te kom. Dis nie ons besluit 
nie, dit is sy besluit. So duidelik sien ons dit hier in Paulus se getuienis. 
Deur die Here se werking, deur sy krag vorm Hy ons omstandighede. 
Wat eers verkeerd was, maak Hy reg (DL 3/4:11). Ons is self aangeraak 
deur die werking van die Woord en die Heilige Gees. Niemand wat die 
evangelie hoor en tot geloof kom, kan die evangelie onaangeraak of 
generies bring nie. Dit raak ons so aan dat ons ook soos Paulus in ons 
persoonlike omstandighede kan sê: “Ek bly gehoorsaam … Ek verkondig 
maar net waarvan die profete en Moses gepraat het, niks buiten dit nie. 
God het my hiertoe bewaar tot vandag toe” (lees vs 19, 22).

Wat moet ons verkondig in ons persoonlike omstandighede en uit-
dagings? “Die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding uit 
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die dood” (vs 23). Die Here bou ons op en gebruik ons as instrumente 
daar waar ons is. Is jy so in jou eie lewe aangeraak deur die Woord en 
die Heilige Gees dat dit in jou lewe wys en uitgedra word?

Sing: Psalm 119-1:22, 26
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)

Vrydag 25 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 26:24-32
Fokusverse: Handelinge 26:25, 29

Instrument in die hand van die Here – met gesonde verstand

Ons is steeds by die aanhoor van Paulus se saak rakende die evan-
gelie. Die “belangrikes” van die dag hoor, ook koning Agrippa en 

sy suster wat self Jode is. Festus, die Romeinse regter, maak ’n op-
merking oor wat Paulus nou getuig: “Jy is mal Paulus, kranksinnig, al 
jou geleerdheid maak jou mal!” (lees vs 24). Hoekom sou Festus so iets 
sê? Uit sy heidense agtergrond besef hy nie wat aangaan nie. Dit lyk vir 
hom of Paulus in vervoering gaan, buite sy verstand is …

Iemand wat in vervoering is, sou nie gehoor het wat Festus sê nie, en 
sou nie kon antwoord nie. Paulus hoor vir Festus en hy antwoord hom 
hofl ik en ordentlik – by sy volle, gesonde verstand (lees vs 25). Dit is die 
wonder om instrument in die hand van die Here te wees: Hy hou ons 
by die waarheid en by ons gesonde verstand. Jesus het ons self geleer: 
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, hele siel en al jou 
krag, verstand.” 

Wanneer die Here ons as instrument gebruik en deur sy Heilige Gees 
tot beweging bring, neem Hy ons hele lewe ten volle in besit. Dit is die 
manier hoe die Here sy kerk vestig! Daarmee saam: Ons sal altyd by die 
waarheid bly en by ons verstand. Die Here vorm ons denke, Hy laat ons 
verstaan. As dit kranksinnigheid was, soos Festus beweer, sou dit iets 
selfsugtig wees. Niks het gou-gou en êrens in ’n hoek gebeur nie (vs 
26, 28). Maar Paulus bid dan juis, vir Agrippa en vir almal (lees vs 29). 
Paulus se gebed is dat elkeen sal glo en dat hulle nie in boeie hoef te 
wees soos hy nie. Niks selfsugtig nie – net gesonde verstand!

Hoor ons die wêreld wat sê: “Jy is kranksinnig, buite jou verstand”; OF 
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laat ons ons deur die Gees van God en sy Woord beheers? Want so is 
ons instrumente in sy hand, by ons gesonde verstand.

Sing: Psalm 25-1:2, 4
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)

Saterdag 26 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 27:1-20
Fokusgedeelte: Handelinge 27:20

God se hand in die normale verloop van omstandighede

Die openbaringsgeskiedenis openbaar aan ons hoe ons hemelse 
Vader sy wil ontvou in die skynbaar normale verloop van omstan-

dighede (skeepsroetes, reisskedules, weersomstandighede). Ons Vader 
is in beheer van die skepping en bestuur sake.

Hy beheer ook mense en nie net gelowiges nie, maar ook ongelowiges. 
Selfs die invloedryke leiers se besluite staan onder sy beheer en bestuur. 
Dink aan die keuses van Julius en die eienaars van die skip waarop die 
gelowiges moes verder reis. God werk met ’n plan en in sy groter plan 
wil Hy die evangelie laat uitkom by al sy uitverkore kinders. Hy stel dus 
geweldig baie dinge in werking in hierdie wêreld om te verseker dat sy 
plan bewaarheid word. Daar is dus nie iets soos toeval nie. Die Heilige 
Gees van ons Vader en die Seun gebruik selfs die verkeerde besluite 
van mense om steeds te sorg dat God se beplanning deurgaan.

Ons moet nooit vir ’n oomblik twyfel dat God ook ons intrek in sy be-
planning nie. In die mees alledaagse gebeure gebruik Hy ons in sy diens. 
Selfs die verkeerde besluite wat ons neem, kan Hom nie onverhoeds 
betrap nie, maar sal Hy gebruik in sy verheerliking. Die Heilige Gees wil 
ons ook gebruik in die uitbreiding van Christus se koninkryk in hier-
die wêreld. Ons moet dus leer om ’n bietjie verby al die gewone en 
alledaagse dinge in ons lewens te kyk.

Mag die Heilige Gees ons oë verhelder, soos met die apostel Paulus, 
om God se hand in alles te sien.

Sing: Psalm 33-1:4
Ds. TJ van Vuuren (Tommie) (Heilbron)
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Sondag 27 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 27:21-44
Fokusgedeelte: Handelinge 27:22, 25

’n Veel groter ramp afgeweer

Ons God wil gelowiges ten goede gebruik in die lewens van ander 
mense onder moeilike en gevaarlike omstandighede. Ons kan die 

fout maak om te dink dat die grootste bedreiging vir hierdie mense 
die gure weersomstandighede was. Daar was ’n veel groter bedreiging 
vir hierdie amper 300 mense op die skip. Die meeste van hulle was 
nie gelowiges nie en was nog onder die oordeel van God. Sou hierdie 
mense omkom in die storm, dan was hulle verlore. Dit sou ’n veel groter 
ramp wees as die verlies aan al die toerusting, voorrade en die skip.

Natuurlik meet en weeg die sondige wêreld waarin ons leef, nie so 
nie, maar dit is die tragedie wat hier kon afspeel. Ons God is hierdie 
onwaardige sondaars genadig. Hy gebruik sy kinders (Paulus, Lukas 
en Aristargos van Tessalonika wat saam met Paulus reis na Rome) ten 
goede in die lewens van hierdie mense. Ons hemelse Vader gebruik 
slegte weersomstandighede om mense swak te maak. Paulus neem 
leiding en getuig van sy verhouding met God. Hy maak dit ook duidelik 
dat God die mense saam met die gelowiges op die skip genadig sal 
wees en hulle lewens sal spaar. 

Paulus weet dat mense versterking nodig het, daarom getuig hy van 
God en sy reddende krag. Hulle sal net oorleef en bly leef van God se 
onverdiende genade. Hierdie mense sou nooit hierdie redding vergeet 
nie, al het nie almal gelowig geword nie.

Die Heilige Gees wil ons op soortgelyke wyse ten goede gebruik in 
alle mense se lewens.

Sing: Psalm 33-1:6
Ds. TJ van Vuuren (Tommie) (Heilbron)
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Maandag 28 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 28:1-10
Fokusgedeelte: Handelinge 28:5, 8, 9 (1983-vertaling)

Deur wonderwerke werk die Heilige Gees geloof

In ’n besondere openbaring het Paulus versekering ontvang dat die 
skip by ’n eiland sou vergaan. Almal aan boord van die skip het be-

houe op die eiland Malta aangekom. Hulle is vriendelik ontvang en het 
by die vuur die natheid en koue verdryf. Wanneer ’n slang vir Paulus byt, 
skud hy dit in die vuur af. God sorg dat hy, tot almal se verbasing, nie 
deur die slanggif geaff ekteer word nie. Deur God gestuur, word Paulus 
as kragtige instrument deur die Heilige Gees gebruik. Net soos op die 
skip, word ook die wagtende inwoners van Malta deur die Heilige Gees 
vir die evangelie voorberei. Deur wonderwerke het die Heilige Gees 
nuwe lewe in bygelowiges se harte bewerk.

Paulus se geloofsvertroue en teenwoordigheid van gees lei daartoe 
dat hy as instrument nog wonderwerke laat plaasvind. Deur die ge ne-
sing van Publius se pa word die priesterskap van Christus nog verder 
uit gedra. Nog meer mense word gesond gemaak. Só wek en werk die 
Heilige Gees geloof en bekering in soekende harte. Die kerk van Chris-
tus word gevestig.

Deur Paulus se voorbidding vir die siekes kom God se krag in Christus 
op die voorgrond. Die onsienlike God word gedank en vereer. So word 
Paulus, die versorger, deur die gemeenskap van gelowiges versorg. Vir 
hulle verdere reis na Rome het die gelowiges van Malta alles wat hulle 
nodig gehad het, ryklik voorsien. God het deur sy voorsienigheid vir 
Pau lus na wagtende gelowiges gestuur. Die slanggif het niks aan Paulus 
gedoen nie, want hy moes nog werk doen.

Ons lewens is in God se hande. Hy bepaal alles. Wat Hy wil, gebeur. 
Vreesagtigheid verdwyn, want die Heilige Gees vul ons met krag, liefde 
en selfbeheersing. Met gerustheid kan ons alle omstandighede, teë-
spoed, siekte en teleurstellings positief in die geloof benader. Ons is 
bruikbare instrumente waardeur die Heilige Gees kragtig soekende 
harte aangryp en verander.

Sing: Psalm 128-1:1
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)
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Dinsdag 29 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 28:11-22
Fokusgedeelte:  Handelinge 28:14, 15 (1983-vertaling)

Deur die evangelie vestig die Heilige Gees gemeentes

Paulus, gedring deur die Heilige Gees, het baie kere die voorneme 
gehad om na Rome te gaan. Hy is deur God verhinder. Hy het die brief 

Romeine aan die huisgemeentes in Rome gestuur. Die huisgemeentes 
is sonder apostoliese inisiatief gevestig. Die Heilige Gees het deur die 
evangelie die Jode en heidene as gemeente van Christus afgesonder.

Uiteindelik beskik God dit so dat Paulus na Rome gaan.  As gevangene 
van Jesus Christus is hy op sy reis na Rome swaar beproef.

Veilig in Puteoli, die hawe van Rome, word hulle deur gelowiges ver-
welkom en uitgenooi om sewe dae daar te bly. Van daar af is Paulus 
na Rome toe. Ook daar het gelowiges wat van hom gehoor het, hulle 
ontmoet. Gelowiges wat deur die Heilige Gees gedring is, het vir Paulus 
in sy geloof versterk. Toe hy hulle sien, “het hy God gedank en moed 
geskep”(vs 15).

Na sy aankoms in Rome het hy die vergunning gekry om op sy eie 
te woon. Geboei aan ’n soldaat is hy bewaak. Drie dae later het hy die 
Joodse leiers na hom toe uitgenooi om sy saak te stel. Hy is deur die 
Jode in Judea gedwing om hom op die keiser te beroep. Hy was in 
daar die boeie ter wille van “Hom vir wie Israel verwag”(vs 20b).

Die Joodse leiers het bevestig dat hulle geen briewe oor hom van Ju-
dea ontvang het nie. Hulle wou egter graag hoor wat hy oor die “teen-
stand teen hierdie rigting” het (vs 22b). Hulle antwoord moes vir hom 
’n verrassing gewees het.

Die Heilige Gees, as Trooster, lei en leer ons deur die evangelie om 
as gelowiges op mekaar ag te gee. Onder sy almagtige leiding word 
gelowiges bymekaar gebring. Só word gemeentes van Christus ge-
vestig.

Sing: Skrifberyming 1-1:1, 7
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)
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Woensdag 30 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 28:23-31
Fokusgedeelte: Handelinge 28:24, 28, 31 (1983-vertaling)

Die Heilige Gees laat ook heidene na God se boodskap van 
redding luister en glo

Dit is ironies dat Paulus in Jerusalem geweldige teenkanting van die 
Jode se kant gehad het. In Rome (die stad van die antichris) kon hy 

vir twee jaar met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering, die 
evangelie verkondig. Ter wille van die evangelie het hy baie ontberinge 
deurgemaak. Hy was verdruk en selfs in boeie soos ’n misdadiger be-
handel. Die Woord van God kan egter nie geboei word nie (2 Tim. 2:9).

Paulus het kragtig aangaande die koninkryk van God getuig. Hy het 
die Joodse leiers probeer oortuig dat Jesus Christus die enigste weg 
tot redding is.  Hy het by die wet van Moses en die leer van die profete 
begin. Paulus het gewys dat Jesus Christus langs die weg van die kruis 
volkome versoening gedoen het. Hy het die wet vervul.

In Christus het die koninkryk van God gekom en is die belofte vervul. 
Wie in Hom glo, het deel aan sy koninkryk. Sommige Jode is oortuig, maar 
ander kon hy nie oortuig nie. Paulus reageer op hierdie verdeeldheid 
deur die woorde van Jesaja 6:9-10 aan te haal.  Alles kom daarop neer 
dat die wat nie uitverkies is nie, die evangelie van redding teëstaan 
en verwerp. Hulle blootstelling aan die evangelie werk verharding van 
harte, ore wat gesluit is en nie wil hoor nie. Paulus laat die Jode “goed 
ver staan dat God se boodskap van redding na die heidennasies toe 
gestuur word.  Hulle sal luister.” (:28)

Ook in heidene se harte werk die Heilige Gees deur die Woord wonders. 
Elkeen wat uitverkies is, word deur die Heilige Gees wederbaar, luister 
en glo in Jesus Christus.  Hulle onderwerp hulle aan sy heerskappy. So 
word die kerk van Christus bewaar en vermeerder.

Mag die Heilige Gees ons vervul en bekwaam maak sodat ons met 
vry moedigheid die boodskap van redding uitdra. Uit genade kan ons 
sonder verhindering ons roeping vervul.

Sing: Skrifberyming 1-1:2, 5
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)
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Julie – Obadja, Jona, Miga en Hooglied

GOD SE BEKERINGSWOORD ROEP ONS OP TOT WARE 
ONDERSOEK

OBADJA

Obadja is geskryf kort nadat Juda in ballingskap geneem is (587 vC). 
Ons hoor dikwels van die ballingskap, en mens raak maklik “doof” 

vir die waarheid agter die woord! Dit praat van maandelange beleëring 
van die stad, waternood, hongersnood, pes, dood en vrees. Tot die dag 
wat die vyand die stad inneem. Vroue en kinders, en dikwels mans ook, 
word verkrag en/of doodgemaak. Daarna word hulle aangejaag om 
te voet te begin stap na hulle bestemming. Vrouens dra babas aan die 
bors, sy het naderhand nie meer melk nie, die baba dehidreer, en sterf. 
Kindertjies smeek vir water, ou manne en vroue struikel en bly lê. Hulle 
kan nie eers die dooies behoorlik begrawe nie. Die roofdiere sirkel heeltyd 
rondom hierdie ellendige klomp mense. Dit is in hierdie omstandighede 
wat Obadja as profeet moet optree, en alhoewel hierdie boek handel oor 
God se oordeel oor Edom, is dit gerig aan Juda. Só moet hulle opnuut weer 
besef dat God steeds in beheer is, en dat dit sal duidelik word wanneer die 
oordeel oor Edom gevel sal word.

JONA

Van die profeet Jona hoor ons slegs in 2 Konings 14:25. In hierdie ge-
deelte bring hy die boodskap dat Assirië nie die oorhand oor Israel sal 

kry nie. Tog is dit juis na hierdie nasie waarheen die Here vir Jona stuur! 
Jona is dus ’n unieke profetiese boek in die Ou Testament, aangesien dit nie 
soseer gaan oor die boodskap wat die profeet moet verkondig nie, maar 
oor God se handelinge met hierdie profeet. Deur hierdie lewensgetuienis 
van Jona moes die Jode opnuut besef dat God sy genade gee aan wie Hy 
dit wil gee – hetsy dit ’n ongehoorsame profeet of ’n goddelose volk is 
wat Hy tot inkeer bring. Die boek stel dus vandag elke gelowige voor die 
vraag: Sal ek in gehoorsaamheid gaan wanneer God my na mense toe 
stuur van wie ek die minste hou?

MIGA

Ons kan Miga in twee dele verdeel: Hoofstukke 1 tot 5 fokus op die 
boodskap aan die mense van Juda, terwyl hoofstukke 6 en 7 fokus 

op die boodskap aan die mense van Israel. Die boek het dus sy ontstaan 
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in die tweede helfte van die agtste eeu voor Christus. Dit fokus op God se 
intense betrokkenheid by die lewe van sy volk, en die wyse waarop God 
met die mens werk in sy daaglikse bestaan. Hierdie betrokkenheid van 
God by sy volk word geillustreer deur ’n spreekwoordelike hofsaak. In 
hierdie hofsaak is God beide die aanklaer en regter en word die volk tot 
verantwoording geroep. Tog, ten spyte van die volk se ongehoorsaamheid, 
draal die boodskap van God se genade: Hy sal hulle herstel!

HOOGLIED

Hooglied is ’n veel besproke boek in die Ou Testament, aangesien die 
inhoud nie altyd vir ons met die eerste oogopslag by die res van die 

Skrif pas nie. Hoe moet ons hierdie erotiese boek, oor die liefde tussen 
’n man en sy verloofde verstaan en interpreteer in die groter lyne van 
die Skrif? Daar is twee geldige maniere om hierdie boek te interpreteer: 
eerstens as ’n boek wat God aan sy kinders gee om hulle te leer oor 
ge sonde seksualiteit binne die konteks van die huwelik. Tweedens is dit 
’n tipologie van die verhouding tussen dié Bruidegom en sy bruid – ’n 
besonderse verduideliking van die verhouding tussen Christus en sy 
kerk.
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Donderdag 1 Julie

Skrifgedeelte: Obadja:1-9a
Fokusgedeelte: Obadja:4

Wraak kom die mens nie toe nie

Ons begin vandag lees uit die boek Obadja. ’n Baie kort boekie, en 
een wat nogal sterk praat oor oordeel! Wraak en vernietiging. As 

mens die boek nie reg verstaan nie, kan dit na twee kante toe “afgeskryf” 
word – enersyds asof dit ’n regverdiging gee vir wraak neem op jou 
vyande en andersyds kan mens sê: Nee wat, dit is uit lyn met die Nuwe 
Testament, so kom ons lees dit nie!

Mens moet wel iets van die agtergrond van die boek weet om dit reg 
te verstaan. Dit is geskryf kort nadat Juda in ballingskap geneem is (587 
vC). Ons hoor dikwels van die ballingskap, en mens raak maklik “doof” 
vir die waarheid agter die woord! Dit praat van maandelange beleëring 
van die stad, waternood, hongersnood, pes, dood en vrees. Tot die dag 
wat die vyand die stad inneem. Vroue en kinders, en dikwels mans ook, 
word verkrag en/of doodgemaak. Daarna word hulle aangejaag om te 
voet te begin stap na hulle bestemming. Vrouens dra babas aan die 
bors, sy het naderhand nie meer melk nie, die baba dehidreer, en sterf. 
Kindertjies smeek vir water, ou manne en vroue struikel en bly lê. Hulle 
kan nie eers die dooies behoorlik begrawe nie. Die roofdiere sirkel heel-
tyd rondom hierdie ellendige klomp mense. Hulle roep na God (kyk o.a. 
die boek Klaagliedere), maar Hy kom hulle nie tot hulp nie!

Die Judeërs het altyd gewag op die ”dag van die Here”, waarop hulle 
gereken het God hulle vyande sal vernietig. Verskeie profete waarsku 
egter dat die dag van die Here óók die Judeërs gaan tref (Jes. 13:6, 9; 
Amos 5:18) oor húlle onbekeerlikheid en minagting van die Here! Dié 
dag het gekom in 587 vC.

Obadja het ’n boodskap vir hierdie verslaande Godsvolk! God is reg-
verdig, Hy sal die wreedaards straf! Hy sal sy volk herstel (vs 18, 21). 
Maar, dit is die Here wat sal optree (vs 4), die wraak kom die mens nie 
toe nie – soos Romeine 12:14 en 17 in die Nuwe Testament ook leer! 

Ons leef in ’n tyd waar baie mense in ons eie land ook onreg beleef en 
om wraak roep! Laat ons by Obadja leer dat God geregtigheid beloof 
oor hulle wat Hom minag, maar die wraak kom God toe, nie ons nie 
(Deut. 32:35; Rom. 15:19).
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Daarom soek ons die Here se aangesig, terwyl ons voortdurend die 
hand in eie boesem steek – soos die Judeërs veronderstel was om te 
doen. Ons (dissipels van Jesus) leef in ware geregtigheid en heiligheid 
voor die Here, en laat die wraak aan Hom oor.

Psalm 38–1:1, 17
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)

Vrydag 2 Julie

Skrifgedeelte: Obadja:9b-14
Fokusgedeelte: Obadja:10

Verkondigers van die evangelie!

Ons het gister gesien hoe die dag van die Here, die groot en ver-
skrik like dag (Joël 2:11),  gekom het oor sy eie onbekeerlike volk 

(en die Ou-Testamentiese volk is die Here se kerk in die Ou Testament, 
sodat ons dit moet toepas nie op aardse nasies nie, maar op die kerk!). 
Maar dit beteken nie die nasies, die vyande van God gaan skotvry kom 
nie! Al was Juda self die oorsaak van sy val deur sy oppervlakkige en 
ritualistiese godsdiens, sy eie onheilige lewenswyse, beteken dit nie dat 
die nasies wat God verwerp, of deur wie die onheil oor die Godsvolk 
kom, sal vrykom nie. Inteendeel. Jesus vertel self van die oordeelsdag 
(Matt. 25:32, 33) en só ook die boek Openbaring, wanneer elke persoon 
se lewe voor God oopgemaak sal word (Op. 13:8; 17:8).

In Obadja val die klem op één van die vyande van God wat tot ’n val 
sal kom. Die volk is pas in ballingskap geneem deur die Babiloniërs, 
maar hulle “broervolk” (vs 10) het geen empatie en simpatie gehad op 
daardie dag nie. Inteendeel! Hulle het hulle verlekker (vs 12) in die val 
van Jerusalem, en na die vyand se oorwinning het hulle selfs die stad 
binnegegaan en besittings uit die puin vir hulleself geneem (vs 13). 
Selfs toe die ballinge na Babel begin stap het, het hulle op die kruis-
paaie gaan staan en daardie ellendige groep bannelinge nog ver der 
help doodmaak en dié wat probeer vlug het, uitgewys aan die Babi lo-
niërs (vs 14).

Hierdie “broersvolk” was Edom, die nakomelinge van Esau, Jakob se 
tweelingbroer. En ons weet hoe Esau God geminag het en sy eersge-
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boortereg verkoop het (Gen. 23:33; Heb. 12:6). Die vyandskap (tussen 
die twee volke) het daarna voortgegaan, en ons lees in Romeine 9:11–13 
dat God Jakob liefgehad het, maar Esau gehaat het. Esau se nageslag 
het in broederhaat volhard, en daarom sal God hulle straf (Obadja:6, 8, 
9, 10b, ens.).

God beveel broederliefde (Lev. 19:18; Mark. 12:31). Dit is omdat selfs 
ons, God se kinders, daarin faal dat die “dag van die Here” uiteindelik op 
Jesus Christus toegesak het! Daardie dag, op Golgota, het God se straf 
op Jesus geval, sodat God se kinders veilig kan wees op die lááste “dag 
van die Here”, wat aanbreek met die wederkoms van Jesus. Dan word 
sy kinders nuut gemaak, maar val God se wraak oor alle onbekeerdes 
en hulle wat sy genade verwerp het!

In die wêreld waarin ons leef, is ons dus nie deel van die koor wat 
wê reldse haat en wraak soek nie, maar evangelieverkondigers wat ’n 
hart het vir ons broers en susters wat nog nie God se liefde leer ken 
het nie!

Sing: Psalm 138–1:1, 4
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)

Saterdag 3 Julie

Skrifgedeelte: Obadja 1
Fokusgedeelte: Obadja 1:15-16

Hoogmoed kom tot ’n val!

Juda en Edom het ’n noue band gehad. ’n Broersvolk, as die nakomelinge 
van die broers Jakob en Esau. In vers 15-16 word gepraat van die dag 

van die Here, en waarop hierdie twee verse veral fokus, is die straf oor 
Edom. Die Here gaan Edom straf oor hulle hoogmoed.

Ons sien duidelik uit die eerste paar verse van die boek dat die Edo-
miete gedink het hulle is onaantasbaar. Menslik gesproke het hulle rede 
gehad tot sulke denke, die stad Sela was in ’n krans-agtige gedeelte 
gebou en kon slegs vanuit een rigting benader word. Dit het ’n aanval 
op Edom byna onmoontlik gemaak en hulle was menslik gesproke vei-
lig in hulle stad.

In hulle eie “onaantasbaarheid” het hulle van hulle hoë plek gestaan 
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en toekyk hoe hulle broer (die volk Juda) aangeval en verower word 
met die wegvoer van Juda in Babiloniese ballingskap. Edom kyk nie net 
toe nie, maar neem ook deel aan daardie val en vernietiging. Juda kry ’n 
emosionele hou, hulle “broer” neem deel aan hulle val. Daarom laat die 
Here ook die profeet skryf oor die ewige vernietiging van Edom.

God is regverdig. Sonde word gestraf. In Sela kon die Edomiete dalk 
die aanvalle van volke vryspring of afweer en begin dink hulle is onaan-
tasbaar, maar van die Here kan hulle nie wegkom nie, en Hy sal hulle 
straf vir hulle sonde. In hulle hoogmoed sal hulle val. Dié wat in sonde 
volhard, sal deur God gestraf word en geen wêreldse sekuriteit kan dit 
afweer nie. Die mense van die Here, daarenteen, sal ewige verlossing 
ont vang en tuiskom in ’n nuwe en ewige koninkryk.

Moet nooit van ’n hoë plek staan en toekyk hoe ander swaarkry of 
selfs die swaarkry veroorsaak nie. Buk eerder af, op jou knieë, bid vir 
hulle, gee ’n hand en help.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. RJ Pretorius (Rynhardt) (Benoni)

Sondag 4 Julie

Skrifgedeelte: Obadja 1
Fokusgedeelte: Obadja 1:17-18

Die Here red sy volk!

Ons het gister gesien hoe die Here die straf aankondig oor Edom, 
omdat hulle in hoogmoed met hulle rug na God geleef het. Ons 

het gesien dat hulle ’n ewige straf ontvang. 
Die tyd waarin hierdie boek geskryf word, pas na die wegvoer van Juda 

in Babiloniese ballingskap, is ’n tyd waarin dit lyk of Juda ook heeltemal 
platgevee is. Hulle verloor alles wat hulle het en word weggeneem 
as die slawe van ’n goddelose volk. Hulle lewe ’n ellendige lewe en is 
plat geslaan. Hoekom? Oor hulle eie sonde. Ten spyte daarvan dat God 
soveel genade het met sy volk en hulle soveel maal waarsku om te 
bekeer van hulle sondige lewens, volhard hulle in ongehoorsaamheid 
en daarom straf die Here hulle.

Die wonder is wat volgende gebeur. Ons teksgedeelte kondig dan aan: 
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“Maar op die Sionsberg sal daar uitkoms kom.” Sionsberg, die plek van 
die stad van God. ’n Plek wat God liefhet (Ps. 78:68), die plek waar daar 
uit koms sal wees (Joël 2:32). Die plek van God, wat sy teenwoordigheid 
by die volk simboliseer, vanaf hierdie plek sal verlossing kom. Wat sê 
dit? God sal sy volk verlos. Sondaars wat die ewige straf verdien, kry die 
ewige redding. Dit gebeur wanneer Jesus kom en betaal vir die sondes 
van die mense wat God vir Hom kies.

Wees elke dag dankbaar vir die genadegawe van geloof in Jesus 
Christus en om deur God as sy kind aangeneem te word. Daardie gena-
de verander jou realiteit radikaal, want in werklikheid moes ons as son-
daar mense ewig gestraf word, maar in Jesus word ons ewig verlos. 
Vanaf God is daar redding!

Sing: Psalm 38-1:1, 13
Ds. RJ Pretorius (Rynhardt) (Benoni)

Maandag 5 Julie

Skrifgedeelte: Obadja 1
Fokusgedeelte: Obadja 1:19-21

God is ons uitkoms en sekuriteit!

Die verse waarop ons vandag fokus, wys na die oorwinning uit die 
chaos van sonde. Ons sien ’n koninkryk (Juda) oorgegee aan hulle 

eie sonde, en wat leef onder die heerskappy van wêreldse dinge, word 
vernietig. In die plek daarvan beloof God ’n nuwe koninkryk waar almal 
Hom erken as die ewige Heerser oor alles. Hierdie koninkryk waarvan 
vertel word, verwys uiteindelik na die ewige koninkryk van God onder 
die heerskappy van Jesus Christus ons Here.

Sonde maak stukkend en verwoes, maar Jesus maak heel en vernuwe 
deur die off er wat Hy bring. Deur sy oorwinning breek die nuwe ko-
ninkryk van God aan en word elke gelowige reeds ’n burger van daardie 
koninkryk (Fil. 3:20). ’n Sionsplek onder die heerskappy van God. ’n Plek 
waar die mens in die teenwoordigheid van God lewe en onder die heer-
skappy van God dien.

Nou reeds as tempels van die Heilige Gees en as mense met vrye 
toegang tot God, geniet ons God se teenwoordigheid. Eendag wel die 
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volheid daarvan wanneer ons by Hom tuiskom. Tot dan moet ons leef 
as diensknegte van ons Koning, vol van die Heilige Gees, en daarom ge-
trou in ons diens en getuienisse aan die wêreld. Afgesonder vir God.

Twee dae terug het ons gesien Edom het gedink hulle aardse ko-
ninkryk, Sela, bied ware sekuriteit, en tog het hulle tot ’n ewige val ge-
kom. Luister daarom na ons Here Jesus (Matt. 6:19-21) en moet nooit 
sekuriteit soek in ’n aardse “koninkryk” nie, maar leef as hemelse burger 
tot eer van God. Hy is jou ewige uitkoms, sy heerskappy die ewige se-
ku riteit!

Sing: Skrifberyming 18-6:1–4
Ds. RJ Pretorius (Rynhardt) (Benoni)

Dinsdag 6 Julie

Skrifgedeelte: Jona 1:1-16
Fokusverse: Jona 1:5a, 10a, 16

Ontsag vir God dring ons tot aanbidding

Toe die storm rondom die seevaardige matrose so erg raak dat hulle 
besef hulle kan enige oomblik sink en doodgaan, het hulle bang 

geword. Bang vir die geweld van die natuur waaroor hulle geen beheer 
kon uitoefen nie. Omdat hulle self niks aan die situasie kan doen, roep 
hulle wanhopig en uit vrees na hulle afgode.

Maar tussen die chaos en angs en vrees wat hulle ervaar, gebeur daar 
iets baie ongewoons in hulle midde. Daar tussen hulle is ’n man wat 
oënskynlik glad nie bang is nie en selfs slaap dwarsdeur alles! Toe Jona 
vertel wie hy is en dat Hy die ware God aanbid wat aarde en hemel 
gemaak het, word hulle nog meer bang. Hulle besef iets is anders aan 
hierdie God as al hulle afgode. Hierdie man is nie bang vir wat besig 
is om te gebeur nie, selfs al wéét hy dis sý God wat hierdie storm laat 
woed. Hulle is nou nie net bang dat die skip gaan vergaan nie, maar 
ook bang vir die mag van hierdie God.

Steeds wanhopig en vreesagtig bid hulle nou ook tot die God van 
Jona (vs 14). Eers toe hulle uiteindelik vir Jona in die see gooi en die 
storm bedaar, besef hulle egter dat hierdie Here waarlik God is wat land 
en see gemaak het. En dan lees ons dat hulle baie bang geword het 
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vir die Here, en hierdie ontsag vir God dring hulle om Hom waarlik te 
aanbid met off ers en geloftes.

Wanneer iemand waarlik die grootheid van God se verlossingswerk 
deur Christus hoor, en dit deur die leiding van die Heilige Gees begryp 
en glo, vul dit hulle met ’n ontsag vir God – ontsag wat oorgaan in aan-
bidding en dade; ontsag wat jou rustig maak, selfs te midde van storms 
in jou lewe.

Sing: Psalm 68-1:9
Ds. J Dunn (Johan) (Mariental-Keetmanshoop)

Woensdag 7 Julie

Skrifgedeelte: Jona 1:17 – 2:10 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Jona 2:2, 9

Deur die Here se verlossing kan ons in dank en toewyding tot 
Hom roep

In hoofstuk 1 lees ons dat Jona nie net probeer wegkom van die opdrag 
wat die Here vir Hom gegee het nie, maar ook van die Here self (1:3, 

10). In hoofstuk 1:9 bely hy indirek dat hy besef dat dit onmoontlik is – 
God het land en see gemaak en is alomteenwoordig. Moontlik het Jona 
toe gedink dat as hy verdrink en dood is, Hy dan van God en God se 
opdrag sou wegkom.

Maar in hoofstuk 2 sien ons hoe die realiteit van die dood ’n pynlike 
diep werklikheid vir Jona raak. Daar waar hy nou op pad is om in die 
diepste dieptes van die doderyk (Sheol) in te gaan, daar waar Jona se 
siel omring word deur die dood, daar kan ons sê ervaar hy iets van die 
angste van die hel in sy siel (vs 5, 7).

Toe Jona besef wat dit werklik beteken om van die Here (en sy op-
dragte) af te probeer wegkom, roep hy tot God. Hy bely dat iemand 
wat agter leegheid aanloop, besig is om God se troue verbondsliefde 
in die wind te slaan (vs 8). Maar toe hy na God roep, sien hy God se 
hand van redding raak. Selfs daar in die maag van die vis, voordat hy 
nog die volkome redding ervaar het, dáár betuig hy reeds sy dank en 
toe wyding aan God (vs 9).

Jesus Christus gebruik hierdie gebeure van Jona as ’n teken vir sy 
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ver lossingswerk aan die kruis, sy dood en opstanding (Matt. 12:39, 40). 
Daar het Hy die angste van die hel in ons plek deurgegaan en verlossing 
gebring vir elkeen wat in Hom glo. Laat ons daarom nie agter leegheid 
aanloop, weg van God en sy opdragte nie, maar selfs in ons grootste 
benoudheid juis sy troue verbondsliefde en verlossing raaksien en in 
dankbare toewyding tot Hom roep.

Sing: Psalm 86-1:1, 2
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop- Mariental)

Donderdag 8 Julie

Skrifgedeelte: Jona 3
Fokusgedeelte: Jona 3:1-3, 9, 10

Weglopers kry ’n tweede kans!

In Jona 3 word ’n ongeloofl ike waarheid verwoord wat met die Jona-
man gebeur het. Dink só daaraan:
Jona was die mens wat gedink het die Here sit nie sy kind agterna 
nie;
Jona was van gedagte die Here haal jou nie in nie.
Na die vis-episode drup Jona nog van soutwater, is hy gehawend, 

maar nie haweloos nie. In vers 1 van Jona 3 lees jy: “Die woord van die 
Here het ’n tweede keer tot Jona gekom ...” ’n Tweede keer! Jona kry 
werk likwaar ’n tweede kans. Die Here verag hom nie. Hy jaag Jona nie 
weg nie, skreeu nie op hom nie, maar gee vir ’n tweede keer presies 
die selfde opdrag soos in hoofstuk 1. En Jona se kop staan Nineve toe. 
God het hom gered en wéér geroep. En Jona se reis na Nineve is ’n 
wonder van God se onoorwinlike genade.

’n Tweede kans. God gebruik Jona, die wegloopkind in sy koninkryk. 
En die uitwerking van Jona se bediening is verstommend. Hy verkondig 
oordeel en die Nineviete wend hulle tot God (vs 9). En die Here is Nineve 
se mense genadig.

Die preek van Jona 3 ruk ’n mens tot stilstand. Jona kry ’n tweede 
kans en Nineve se mense ook. Nineve ... die simbool wat skeiding maak 
tussen ons en God. My eie hart. Is daar vir mý ’n tweede kans? Ek, 
Ninevekind? Jona maak my oë oop dat ek vir Jesus raaksien. Die Vader 
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se genade in Persoon wat my laat besef: Ek kry ’n tweede kans! God se 
genade is grensloos. Ook vir my wat Nineve in my dra wat sy oordeel 
verdien. Maar my tweede kans is ’n werklikheid. Want ek hoor Jona 
oordeel preek, maar vir Jesus hoor ek sê: “Vader, vergeef hulle ...”

Om ’n tweede kans gegun te word, is net genade. Wat maak jy met 
jou tweede kans, die lewe wat Jesus vir jou aan die kruis verdien het?

Sing: Psalm 18-1:20
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

Vrydag 9 Julie

Skrifgedeelte: Jona 3
Fokusgedeelte: Jona 3:10

Bekering bring lewe!

Aangrypend dat ’n hele, baie groot stad, met 120 000 inwoners (Jona 
4:11), op die rand van ’n donker afgrond staan! Op pad na die ewige 

dood! Die HERE gee aan hulle net 40 dae genadetyd, bekeringstyd. Wat 
sal jy graag in jou lewe wil verander as jy die boodskap kry dat jy nog 
net 40 dae genadetyd het?

Bekering is ’n opdrag, ’n dringende moet! Anders ... die dood, die 
ewige dood. Bekering beteken om ’n totale ommekeer te maak. Waar 
mens met ’n bepaalde besluit of optrede of lewenspatroon op pad is 
weg van God af, moet jy ’n volledige omkeer maak en na Hom toe be-
weeg.

Bekering is nooit, na ons menslike natuur, aangenaam nie, want dit 
bring ’n radikale verandering teweeg. Dit is egter die enigste manier 
om weer met God in vrede te kom! Eers dan besef mens dat Jesus se las 
lig is, en sy juk sag ... God het, in Christus, die berouvolle sondaar lief. 
Baie lief! Tot in die ewige lewe lief!

As Hy soveel genade vir die hele, grote, heidense stad gehad het, het 
Hy dit ook vir ons elkeen wat elke dag na Hom toe omdraai!

Sing: Psalm 73-1:12
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Saterdag 10 Julie

Skrifgedeelte: Jona 4:6-11
Fokusgedeelte: Jona:4:10-11

Ware liefde wil altyd gee en gee

Hoe is Jona se reaksie van ontevredenheid en kwaadword tog 
moont lik? Ons lees dan in die Bybel dat God en sy engele oor die 

be kering van een sondaar juig (Luk. 15:7, 10). By God is daar geduld, en 
met sy vrae aan sy nors profeet wil Hy Jona uit sy emosionele maalkolk 
van kwaadwees tot nugtere nadenke lei. Daarvoor gebruik God die 
skielike opkoms en verdroging van ’n komkommerplant.

Die Here wil ’n belangrike insig vir Jona leer. Hy wil Jona leer wat sy 
genade regtig beteken. God se genade is ’n vrye geskenk en nie ’n reg 
waarop jy kan aanspraak maak nie. Dit wys God deur in sy goedheid die 
plant as skaduwee vir Jona te laat opkom en om dit die volgende dag 
weer te laat verdroog. Jona tree egter so op asof God hom die plant 
skuld. Hy moet leer dat God se genade ’n onverdiende geskenk van 
God is wat jy nie kan afdwing nie. 

Jona se redding uit die see was genade van God wat hy nie verdien 
het nie, so ook Nineve wat genade ontvang het. En as Jona dan oor ’n 
plant besorg is, dan mag die Here tog ook oor ’n groot stad besorg 
wees – ’n stad wat met hulle onkunde en ongeloof verlore gaan.

So maklik kan jy met ’n lewe wat net jouself raaksien, ook liefde sien 
as iets wat jy moet ontvang. Jy raak aan voordeelliefde verslaafd en vra 
net altyd wat jy kan kry en nie wat jy kan gee nie. God se genade en 
liefde wil altyd gee. 

Dit moet ons ook nastreef om nie kwaad met kwaad terug te betaal nie, 
maar om die kwaad te oorwin deur goed te doen. Dit het Jesus aan die 
kruis vir ons met ons sondige kwaadwees onder die komkommerplant 
gedoen – net omdat Hy vir ons lief is.

Sing: Skrifberyming 2-4:1
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)
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Sondag 11 Julie

Skrifgedeelte: Miga 1:1 – 2:9
Fokusgedeelte: Miga 1:2-5a

God is Regter oor almal – ook oor sy kinders!

Miga, ’n tydgenoot van Jesaja, val dadelik met die deur in die huis. 
Die Woord van die Here het tot hom (Miga) gekom. Miga dui dan 

ook dadelik God se karakter aan ons. Bo en behalwe sy verbondstrou 
en goedertierenheid, is God se regverdigheid hier duidelik sigbaar. In 
regverdigheid, nie net die heidene wat aangespreek word nie, maar 
baie duidelik en spesifi ek, Israel – God se kinders.

’n Hofsaak is op hande. Die Regter is op pad. “God kom in die oor-
deel.” Op die oog af verdoemend, want elkeen wat in die hofsaal is, 
voel skuldig – is skuldig. Hierdie Regter se majesteit is so groot dat die 
berge smelt wanneer Hy verskyn. Een vir een word die aangeklaagdes 
aangespreek:

Israel – die volk wat “voorkeurbehandeling” ontvang het en keer op 
keer God se genade verwerp het.
Samaria – word oor hulle afgodery aangekla. ’n Oortreding van die 
eerste gebod.
Lakis – wat hulle vertroue op hulle weermagte gestel het.
Sakemanne – oneerlike besigheidsmense wat op oneerlike wyse geld 
uit ander mense maak.
So hoor ons maar elkeen ons eie naam in hierdie aanklagte waarop 

ons maar net “skuldig soos aangekla” kan antwoord, waar net vergifnis 
kan red.

Maar Goddank, die Regter is Jesus Christus ons Here. Aan die kruis 
word Hy die Aangeklaagde en neem Hy al ons oortredinge op Hom. 
Ons is van ons skuld vergewe en is van ons oordeel vrygespreek. Mag 
ons steeds, elke dag, verstom staan oor die genade wat ons onverdiend, 
elke dag, uit ons Here se hand ontvang.

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 5, 6 (ou Skrifberyming 10)
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)
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Maandag 12 Julie

Skrifgedeelte: Miga 2:10-13
Fokusgedeelte: Miga 2:12-13

Skape het ’n Herder nodig!

Skape wat sonder ’n herder ronddwaal, is gevaarlik – nie net vir 
hulleself nie, maar ook vir ander. Dit is ook nie juis ’n komplement 

wan neer mense mekaar skape noem nie. Tog word hierdie beeld van 
herder teenoor skape dikwels in die Bybel gebruik. Dink aan die be-
kende Psalm 23 van koning Dawid wat erken dat ons maar skape is en 
die Here ons Herder.

Hier verkondig Miga die genade van verlossing. Nie net die latere 
verlossing van Israel uit ballingskap nie, maar spesifi ek die belofte van 
ons Here Jesus Christus se verlossing. Dat Hy al sy kinders bymekaar sal 
maak voordat sy wederkoms sal plaasvind.

In Johannes 10, Koning Jesus wat pertinent sê dat Hy die Goeie Herder 
is. Die Goeie Herder wat sy skape – ons – op die naam ken. Hy het ook 
vir ons gesê dat Hy die ingang, die poort na die ewige lewe is.

Mag ons elkeen, ons Herder se stem ken. Beslis weet dat Hy voorloop 
– reeds voorgeloop het! Die ewige dood oorwin het en reeds vir ons 
plek maak by die Vaderhuis.

Sing: Psalm 23-1:1, 2
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)

Dinsdag 13 Julie

Skrifgedeelte: Miga 3
Fokusgedeelte: Miga 3:1, 5, 8

Geesvervulde prediking gevra

Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en helde-
moed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy 

sonde. Dit is die selfgetuienis van Miga, die ware profeet van die Here. 
Dit is die eerlike belydenis van ’n prediker wat met volle geesteskrag 



210 

die Woord van God verkondig. Hy is vervul met die Gees van die HERE 
– die grootste gawe van God waarvoor ’n prediker kan vra! Miga het 
hom in sy prediking gerig teen die onreg van sy volk se afgodsdiens 
en sedeloosheid. Hy getuig teen die ryk maghebbers se magsmisbruik 
en korrupsie. Die regeerders van Israel haat die goeie en die verkeerde 
het hulle lief.

Valse profete is soos rondlopers wat op bedrieglike wyse hulleself 
voordoen as profete. Hulle sê vir die mense wat hulle graag wil hoor. 
Hierdie selfaangestelde rondloper-predikers maak gerusstellende 
voorspellings teen betaling, anders kom hulle met oordeelprofesieë.

Miga word stilgemaak, maar hy is aan sy Godgegewe opdrag getrou. 
Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en heldemoed, 
om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. God 
se woord is op sy lippe (2 Sam. 23:2). Deur die Heilige Gees gedryf, 
verkondig hy die Woord van God (2 Pet. 1:21). En ons as gemeente: 
met geloof ontvang ons hierdie Woord wat vertroos en vermaan en ons 
geestelik opbou tot God se eer.

Vir die geestelik hardhorendes is die suiwere Woordverkondiging 
ont stellend. Hulle wil net gerusstellende preke hoor wat hulle ore streel 
en nie wys op hulle verkeerde dade nie. Maar eerlike, Geesvervulde 
Woord verkondiging is juis daar om verkeerdhede reg te stel (2 Tim. 
3:16) en so ons verhouding met God te herstel.

Die Heilige Gees was op Jesus omdat Hy gesalf is om die evangelie te 
verkondig (Luk. 4:18). Die apostel Paulus stel dit onomwonde in 1 Ko-
rintiërs 2:2: “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat 
nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.”

Sing 119-1:39
Ds. NJ van der Walt (Nic) (Emeritus)
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Woensdag 14 Julie

Skrifgedeelte: Miga 4:1-7
Fokusgedeelte: Miga 4:2

Die Messias bring blywende vrede

Die woorde van Miga 1 – 3 kom woordeliks met Jesaja 2:2-4 ooreen, 
met klein variasies. Dit is ’n profesie van hoop op herstel. Miga het 

as profeet van die Here ’n vernietigende oordeel oor Jerusalem (Sion) 
uitgespreek in Miga 3. Die regeerders, die profete en die volk se ontrou 
aan die Here sou hierdie vernietiging van die Dawidstad meebring.

Maar in hierdie paar verse van Miga 4 word ’n aangrypende belofte 
van hoop verkondig. Jerusalem gaan herstel word met die koms van 
die Messias. Die nuwe Dawid gaan op die toneel verskyn en Jerusalem, 
oftewel Sion, sal die middelpunt van die vrederyk word. Die volke sal 
stroom na Jerusalem. Die Here maak ’n nuwe begin met sy volk. Jeru-
salem, wat ’n puinhoop geword het met die ballingskap, staan uit die 
as op en word die sentrum van aanbidding. Uit die herstelde nuwe 
Jerusalem laat die Here sy openbaring kom. God se Woord van hoop 
en ware vrede weerklink uit Sion. In Christus, die Messias, die Gesalfde 
van die Here, is hierdie belofte vervul.

Waar mense hulle lewe inrig volgens die wil en woord van die Here, 
kom daar vrede. Dan word wapentuig verander in landbou-implemente. 
Van swaarde word ploegskare gesmee, oorlogspiese word snoeimesse, 
kanonne word trekkers. So hoort dit in die kerk. Dit is die hartewens van 
Psalm 122:8: Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede 
toe.

So hoort dit tussen broers en susters, waar die liefde wat die Heilige 
Gees uitstort in ons harte, onderlinge vrede bewerk. Dit is alleen moont-
lik as die openbaring van God, sy Woord in die kerk onbevrees ver-
kondig word en gelowig aangeneem word.

Sing: Psalm 122-1:2
Ds. NJ van der Walt (Nic) (Emeritus)



212 

Donderdag 15 Julie

Skrifgedeelte: Miga 4:8-14
Fokusgedeelte: Miga 4:8

Huidige nood, later bevryding

Dit gebeur dikwels in ’n mens se lewe dat donker tye uitsigloosheid 
meebring in ons gemoed: liggaamlike of geestelike gesondheid 

wat verswak en selfs ingee, ’n fi nansiële krisis, ŉ teleurstelling …
Wat is die troos en bemoediging wat die Here se Woord ons bied? 

Die Geesvervulde profeet Miga, as tolk van God, bring aan Israel ’n be-
moedigende boodskap: Dit is onafwendbaar dat Jerusalem ingeneem 
word en dat die volk in ballingskap gaan. Vir die volk van die Here sal 
dit swaar gaan onder ’n vreemde regering. Die stad moet deur pyn en 
vernedering gaan, maar dit beteken nie die einde nie. Die Here sal ’n 
nuwe toekoms vir sy volk laat aanbreek. Hulle sal weer terugkeer uit 
bal lingskap.

Tans is Jerusalem verlate, maar Sion, die Godstad, sal weer ’n ereplek 
onder die stede van die wêreld inneem. Die beloftes van herstel sal ver-
vul word met die koms van die Messias. Dit sal wees soos ’n vrou wat ’n 
kind in die wêreld bring. Die geboorte gaan met pyn gepaard, maar as 
die kindjie gebore is, is die vreugde soveel meer as die geboortepyne. 
So gaan Jerusalem vanweë die ballingskap in geboortepyne. Maar die 
Here sal nuwe lewe wek soos ’n vrou wat geboorte skenk aan ’n wel ge-
skape kindjie.

Eers die smeltkroes, dan verlossing. 1 Petrus 1:6, 7: Die egtheid van 
ons geloof word getoets deur die vuur van beproewinge, sodat dit lof 
en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus 
Christus. Die lyding wat ons nou moet verduur, weeg nie op teen die 
heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie (Rom. 
8:18).

Soos Jerusalem wat ná die ballingskap deur God herstel sal word, her-
stel die Here ook ons tydelike verliese tot Goddelike winste. Dit bring 
die goeie vrug van vrede mee as ons deur die loutering gevorm is (Heb. 
12:11).

Sing: Psalm 116-1:1, 2
Ds. NJ van der Walt (Nic) (Emeritus)
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Vrydag 16 Julie

Skrifgedeelte: Miga 5:1-7
Fokusgedeelte: Miga 5:1-7

Groei vir God se Koninkryk

Israel is nie in ’n lekker posisie nie. Net so is Miga se boodskap nie ’n 
lekker een om te gee nie. God is nie gelukkig met hoe sy uitverkore 

volk op sy verbondsgetrouheid antwoord nie. Maar soos dit altyd met 
die Verbondsgod is, is daar hoop. In hierdie gedeelte profeteer Miga 
van nuwe hoop al lyk die toekoms bleek. God se beloftes oor Israel se 
toekoms, is iets wat ons in 2021 steeds raak:

Nuwe Herder: die volk se leiers en priesters kon nie die volk op die 
regte pad lei nie, maar die nuwe Herder sal. Al is hy nuut, is sy begin 
“in die gryse verlede.” Hy sal met sterkte in die Naam van God leiding 
neem. Christus staan sentraal as Herder.

Nuwe Jerusalem: Hierdie leier is nie afhanklik van die stad Jerusalem 
nie, maar sal regeer tot in die uithoeke van die aarde. Dit beteken ook 
vir ons die leiding van hierdie herder, hier waar ons bly. Sy krag is nie in 
geboue en stede nie, maar in die vestiging van sy Koninkryk.

Nuwe hoop: Selfs al sou die aanvalle van Assirië nie stop nie, is daar 
’n belofte van vrede. Die teenstand wat gelowiges ervaar, weeg nie op 
teen die hoop wat daar is in die feit dat God herstel gee vir die wat 
sonde bely en pleit vir God se regverdigheid nie.

Nuwe identiteit: Selfs tussen al die volke versprei, sal die kinders 
van God soos dou en stortreën wees. Waar hulle die seën van God 
uitleef, ook onder moeilike omstandighede, sal daar groei wees vir God 
se Koninkryk. Net so sal die waarheid wat hulle oor die nuwe Herder 
verkondig, geen ontsnapping los vir hulle wat nie wil luister nie.

Sing: Psalm 46-1:1, 2, 3
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)
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Saterdag 17 Julie

Skrifgedeelte: Miga 5:8-14
Fokusgedeelte: Miga 5:8-14

Luister na God!

Iets wat eie is aan ons Christelike geloof, is die intieme aksie van beke-
ring. Daarmee saam ook die aktiewe betrokkenheid van God om sy 

kinders te reinig.
In hierdie gedeelte is daar nog ’n fl ikker van die hoop uit die eerste 

profesie wat die hoop uitspreek dat God self Israel se teenstanders sal 
oorweldig. Maar Israel self het nodig om gereinig te word.

God verklaar dan dat Hy self hierdie skoonmaakproses sal doen, met 
die doel dat daar niks meer sal wees wat hulle aandag van Hom aftrek 
nie. Hy vat strydwaens weg, sodat hulle nie kan dink dat dit hulle eie 
krag is wat hulle red nie. Hy vernietig hulle sterk geboude stede, sodat 
hulle sal besef dat hulle bouwerk hulle nie beskerm nie. God vat alles 
weg wat nie kommunikasie met Hom is nie, maar geestelike dwaling is 
in hulle eie begeerte vir die onbekende. Hy vat alles wat hulle met hulle 
eie hande in hulle eie beeld gemaak het om te aanbid. 

Alles waarna hulle sou kon opkyk of op staatmaak behalwe God, word 
vernietig. Die laaste toring van sogenaamde krag wat weggevat word, 
is al die ander nasies waarna Israel sou kon opkyk, maar wat nie in God 
glo nie.

Soms is ons vasgevang in die begeerte na ’n god wat baie dinge tot 
ons lewens sal voeg, maar so mis ons Wie die ware God is. Psalm 47 sê 
dat Hy die Here, die Allerhoogste, ontsagwekkende en grote Koning 
oor die hele aarde is. Dit moet ons nooit vergeet nie, veral nie in tye 
wan neer dit voel of Hy meer wegvat as wat Hy gee nie. Hy wil hê dat 
elkeen werklik na Hom sal luister. Sal jy?

Sing: Psalm 46-1:4, 5, 6
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)
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Sondag 18 Julie

Skrifgedeelte: Miga 6:1-8
Fokusgedeelte: Miga 6:6

Die hofsaak van die vrygespreekte skuldiges

Miga 6 is die begin van die hofsaak tussen God en Israel, die Noor-
de like Ryk. God kla Israel aan weens hulle afvalligheid en afgods-

diens (Miga 5:11-12). Hierdie afvalligheid het ontstaan weens Israel se 
veronderstelling dat God te veel van hulle vra. Hulle het gevoel dat 
God hulle moeg maak met al die off ers wat hulle moes bring (vgl. Miga 
6:2). God begin sy verweer deur hulle te wys op die groot dade van die 
verlede, op die wonderbaarlike manier waarop Hy vir hulle voorouers 
uitkoms gebring het.

Dit gee daartoe aanleiding dat Miga die volk se ontnugtering verwoord 
in vers 6. Per slot van rekening, waarmee kan enige persoon voor God 
gaan staan om te betaal vir sy sondes? Daar is niks in onsself wat ons 
kan bring nie! Juis dit is die betekenis van die hiperbole in verse 6 en 7. 
Selfs die grootste off ers kan nie betaal nie. Dit is God alleen wat vry kan 
spreek, wat ten volle kan betaal vir die sondeskuld van sy volk.

Hoe hoor ons nie hierin reeds die woorde wat die apostel Paulus in 
Ro meine 8:33-34 nie? “Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God 
self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, 
maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand 
van God, Hy pleit vir ons.”

Geen mens sou sy eersgeborene, die vrug van sy liggaam, kon gee 
om vir sy sonde te betaal nie. Juis daarom dat God dit gedoen het (Joh. 
3:16). Nou kan ons uit dankbaarheid lewe volgens dit wat vir God goed 
is: laat reg geskied, bewys liefde en trou en wandel ootmoedig met jou 
God (vs 8, ’53-vertaling).

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)
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Maandag 19 Julie

Skrifgedeelte: Miga 6:9-16 (’53-vertaling)
Fokusgedeelte: Miga 6:9

Die Naam van die Here ontbloot ons onreg

Die Here sit die hofsaak voort, maar hierdie keer is die aangeklaagde 
die Suidelike Ryk. Daarom dat die Here die stad oproep. Die stad 

Jeru salem is immers waar die tempel van God staan en die naam van 
hierdie stad beteken “Stad van vrede”. Tog is dit in hierdie stad van 
vrede waar vrede ontbreek. In die vredestad van die Here pleeg die ryk 
mense geweld, inwoners lieg en bedrieg en onregverdigheid is aan die 
orde van die dag (vs 10-12).

Dit is hierdie onreg wat die Here ontbloot in dié hofsaak. Tog word dit 
nie ontbloot net deurdat die Here dit noem nie. Die onreg word ont-
bloot deurdat die Naam van die Here gevrees word. Om die Naam van 
die Here te vrees, is om gevul te wees met ’n heilige ontsag vir die Here. 
Dit is om onbeskryfl ike respek vir die Here te hê.

Tog moet ons nie so vinnig lees oor die feit dat dit die Naam van die 
Here is nie. In die Naam van die Here is sy wese vervat. Die Naam van 
die Here is die openbaring van Wie God is. Dit is hierdie openbaring 
wat ons vind in die natuur en geskiedenis (algemene openbaring) en 
die Skrif (besondere openbaring).

Dit is in die besonder in die Woord waar ons God leer ken as die reg-
verdige en heilige God wat in genade vir Hom ’n volk afgesonder het. 
Tog is dit hierdie einste volk wat hulle rug op die Here gedraai het. Tog, 
weer uit genade, maak die Here Homself aan hulle bekend en só roep 
Hy hulle op tot bekering. 

Sonder bekering is dit maar alleen geweldige oordeel wat oorbly (vs 
13-14), want dit is tereg vreeslik om in die hande van die lewende, 
geopenbaarde God te val (Heb. 10:31).

Sing: Psalm 19-1:1, 4
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)
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Dinsdag 20 Julie

Skrifgedeelte: Miga 7:1-7
Fokusgedeelte: Miga 7:1

Gemeentelike sondebesef (1)

Ná die hofsaak teen Israel en Juda kom Miga self aan die woord. 
Anders as die profete van sy tyd, pleeg Miga nie volstruispolitiek 

nie – hy ontken nie die sonde en die dreigende oordeel nie (Miga 2:6). 
Trouens, hy gaan verder as wat die volk self gegaan het. Nie net erken 
hy sy eie sonde nie, maar hy erken, beleef en bely die sonde van die 
volk asof dit sy eie is! Hy kyk na die volk en besef dat daar in hulle geen 
ge regtigheid, vrees en opregte diens aan die Here oor is nie. Selfs die 
regeerder, wat veronderstel is om God se koningsheerskappy duidelik 
te maak, jaag ongeregtigheid na en vind dit goed dat die volk sonde 
doen (Miga 7:3).

Ons vind iets hiervan ook in die apostel Paulus wanneer hy oor die 
Jode skryf in Romeine 9:3 en 10:1-2. Daar gaan hy selfs verder as Miga 
deur te sê dat hyself eerder vervloek sou wees as hulle tog maar net 
wou bekeer en die vryspraak in Christus wou omhels. Om deur God 
in sy volk ingelyf te word, loop daarop uit dat daar ’n eenheid tussen 
ge lo wiges ontstaan waarin ons mekaar se sondes en laste na die Here 
toe dra.

Geloof in Christus is nie alleen bevryding van die sonde en die dood 
nie, maar ook inlywing in die uitverkore volk van God, die kerk van die 
Here. In die kerk van die Here is daar steeds sonde. Ja, ons is nuwe 
mense deur die Heilige Gees, maar ons is steeds net mense. Omdat 
ons een in die geloof is, dra ons ook saam aan die gemeente se sonde 
wan neer opregtheid, regverdigheid, waarheid en liefde in ons geledere 
ontbreek. Juis dan kan ons alleen wag op die Here en tot Hom roep in 
gebed (Miga 7:7).

Sing: Skrifberyming 9-3:1, 2
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)
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Woensdag 21 Julie

Skrifgedeelte: Miga 7:8-20
Fokusgedeelte: Miga 7:18-19

Gemeentelike sondebesef (2)

Wanneer ons in ootmoed op die Here wag, sal Hy weer antwoord. 
Die Here sal uitkoms gee, al lyk dit ooglopend nie dadelik só 

nie. Op ’n besonderse manier leer die Here ons dit deur hierdie laaste 
gedeelte van Miga. Gister het ons gehoor dat Miga die gemeente se 
sonde as sy eie beleef het en dat hy in sondebelydenis op die Here 
moet wag om uitkoms te gee.

In die tweede gedeelte van Miga 7 hoor ons hoe die Here weldra 
uitkoms sal gee. Dit is Hy wat sonde vergewe, wat nie altyd kwaad bly 
nie en wat liefde en genade bewys. Hy sal sy volk se sonde tot niet 
maak. Juis dit is wat Christus kom doen het! Hy het die volkome straf 
op die sonde se volk kom dra. Hy het God se genade en liefde vir ons 
kom wys en só die weg na die Vaderhuis toe oopgemaak. In Christus 
vind Miga 7:18-19 reeds ’n vervulling!

Tog is die sonde nog met ons. Die gebrokenheid van die sonde-
deurdrenkte wêreld sien en beleef ons nog rondom ons: Nie net in 
die nuus of in ons eie lewe nie, maar ook in die lewe van die kerk wat 
steeds traag is om altyd die opdragte van die Here in dankbaarheid te 
gehoorsaam. Hier het ons egter nog hoop, en daarom dat ons steeds 
op die Here wag: die dag van Christus se wederkoms is nog op pad! 
Juis dan word die sonde fi naal tot niet gemaak wanneer Christus alles 
nuut maak.

In jou sondebesef, omhels die vergifnis in Christus, maar wag op die 
Here in gebed tot Hy in Christus fi naal die sonde tot niet maak.

Sing: Skrifberyming 18-7:11, 12
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)
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Donderdag,  22 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 1:1-2:2; Genesis 1:27-28; 2:21-25; Efesiërs 
5:25-27
Fokusgedeelte: Hooglied 1:15-16a (1953-vertaling)

Die herstellende liefde

Die meisie spreek haar verlange uit (vs 1-4): “Soen my, soen my weer 
en weer! … Vat my saam met jou …” Sy deel haar opgewonde liefde, 

maar tog met gesonde afwagting. Sy wil hê hy moet na haar beweeg.
Vers 5-6 bevat selfbewustheid én selfversekerdheid. “Ek is bruin 

gebrand, maar ek is mooi…” Sy ken sonbrand, sy weet van harde werk. 
Sy ken die uitbuiting van broers wat haar verwaarloos het. Tóg is daar 
iets gesond in haar hart wat uitroep: “Ek ís mooi.” Vers 7-8 herhaal die 
ver lange om by hom te wees – ’n liefdevolle hunkering.

In vers 9-11 is dit die jongman se beurt. Hy besing openlik haar skoon-
heid. Hy sien haar raak. Sy bekoor hom geheel en al, en hy is nie skaam 
daaroor nie!

Vers 12-14 beklemtoon hoe die liefde in ’n mens se gedagtes bly 
draai soos heerlike lentegeure wat in die lug hang.

Vers 15-16 is die hoogtepunt. Drie keer sê hulle vir mekaar: “Jy is 
mooi!” Dit laat mens terugdink aan Adam se lied toe hy Eva ontmoet in 
die tuin (Gen. 2:22-23): “Uiteindelik – een uit myself; een soos ek!”

Waar is hierdie skoon, vurige, onbeskaamde liefde vandag te vind? In 
’n gebroke wêreld leer die Here ons om vurig lief te hê. Man en vrou 
moet, binne die grense van die Woord, mekaar doelbewus opsoek, 
raaksien, najaag en uitroep: “Jy is mooi! Ek hunker na jou!” 

Hierdie liefdeslied is egter ook ’n eggo van die Groot Liefdeslied: die 
evangelie, die liefde van God wat sondaars deur sy Seun Jesus Christus 
opsoek, red en lie het. Hoe meer ons sy onbeskaamde, vreugdevolle 
stem van genade en herstellende liefde leer ken, hoe meer herstel Hy 
ons tot dit waarvoor Hy ons gemaak het - mans en vrouens wat in ons 
manlikheid en vroulikheid sy beeld dra.

Sing: Psalm 45-1:1, 2, 7, 13
Ds. J van Schaik (Hanno) (Burgersdorp)
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Vrydag 23 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 2:2 – 3:5; Genesis 17:7; Openbaring 21:2-3
Fokusgedeelte: Hooglied 2:7, 16; 3:5

Die afwagting van die liefde

In hierdie gedeelte leer die Here ons hoe om die spannende balans 
tussen die “reeds” en “nog nie” van liefde, veral tussen ongetroudes, 

te benader. Aan die een kant is daar reeds ’n liefdevolle hunkering na 
mekaar. Die oortuiging dat hulle aanmekaar verbind is, klink uit vers 16 
op: “Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne.” Hulle het al besluit om 
getrou aanmekaar te wees. Vers 2 en 3 maak dit ook duidelik dat hulle 
reeds die sekerheid in hulle harte het en bymekaar wil wees.

Tog hoor ons hulle is nog nie getroud nie (2:7; 3:5): “… moenie die 
liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie.” Hieruit 
leer ons om die liefde op ’n gesonde wyse te laat groei. Om “die liefde 
wakker te maak …” beteken hier om dit tot aksie uit te lok voordat die 
tyd reg is. Uit die Skrif is dit duidelik dat alleen die huwelik die veilige 
ruimte bied waarin ’n mens jouself geheel en al en ook in die seksuele 
mag én moet gee aan jou huweliksmaat.

Wat moet verliefdes, verloofdes en getroudes doen? Vers 15 verwys 
na die meisie en jongman se liefdesband as wingerde wat al bot. Ons 
hoor wat hulle moet doen terwyl hulle uitsien. Hulle moet die jakkalse 
vang wat hulle wingerde verniel. Hulle moet aktief saam werk om die 
dinge wat hulle verhouding beskadig, uit die weg te ruim.

Vers 16 is verbondswoorde. Dit laat mens dink aan God se genade en 
troue liefde teenoor ons (Gen. 17:7; Op. 21:2-3). Dis die soort liefde wat 
Hy in Christus teenoor ons betoon - Hy is ons God, ons sy kinders. Man 
en vrou is geroep om sy troue liefde teenoor mekaar te betoon.

Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Ds. J van Schaik (Hanno) (Burgersdorp)
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Saterdag 24 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 3:6 – 5:1; Efesiërs 5:21-33
Fokusgedeelte: Hooglied 4:1, 7

Die voleinding van die liefde

Nes elke liefdesverhaal, het hierdie liefdeslied ’n spanningslyn wat 
uitloop op ’n hoogtepunt. Die liefde staan nie stil nie! God het ons 

só gemaak dat die liefde in ons harte ons moet dring tot uiterlike op-
trede. Dit moet voleindig word!

In die vorige hoofstukke het die jongman en meisie se liefdestrou 
en vreugde toegeneem. Uiteindelik kom hulle huweliksdag. In 3:6-11 
beskryf die bruid die aankoms van haar man. In haar oë is hy koninklik 
op pad. Sy weet dat sy hart oorloop van vreugde oor haar! Sy wil haarself 
aan hom alleen gee.

In 4:1-7 hoor ons ’n gedig uit sý mond. Hy prys haar liefl ikheid (4:1): 
“Jy is mooi my liefl ing, jy is mooi, jou oë is duiwe agter jou sluier …” 4:7: 
“Alles aan jou is mooi, my liefl ing, aan jou is niks verkeerd nie.” In sy oë is 
sy die heel mooiste mens. Sy is die een wat sy hart bly maak. Hy juig oor 
haar en sien uit na die lewe saam met haar. In vers 9-15 besing hy haar 
skoonheid verder. Sy bekoor hom en nou drink hy sonder enige perke 
uit die put van haar liefde. Dis ’n emosionele, fi siese en geestelike band 
wat tussen hulle gevorm is. Dis mooi, dis veilig dis tot eer van God wat 
hulle só gemaak het en aan die hand na mekaar gelei het. Dis die begin 
van hulle lewens saam!

Waarom is dit só ontsaglik mooi? Want dit spreek tot die diepste 
verlange in ons harte dat die groot huweliksfees van hemel en aarde 
moet aanbreek! Dit wys op die ontsaglike vreugde wat vir Christus en 
sy kerk – sý skoongewaste bruid wag met sy wederkoms. Hy kom om 
elkeen wat in Hom glo, vir altyd te herstel in sy ewige liefde. Dis ’n liefde 
wat ons dring tot optrede!

Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Ds. J van Schaik (Hanno) (Burgersdorp)
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Sondag 25 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 5:9 – 6:3
Fokusgedeelte: Hooglied 5:9

Die een en enige Bruidegom …

’n Minnesang by uitnemendheid, met komplimenterende én komple-
menterende woord en weerwoord. Dit is die lied der liedere, ge-

noem die Hooglied van Salomo.
Wie is die Bruidegom? Salomo, wie se naam vrede boodskap, alhoewel 

hy nie noodwendig die skrywer van die boek is nie. Die derde koning 
van Israel, wat regeer tydens die goue eeu van die Dawidiese koninkryk, 
is opsigtelik die liefhebbende bruidegom in hierdie beeldryke poësie. 
Hy besing sy bruid in die pragtigste liriese taal.

En sy antwoord hom in dieselfde liefdestaal waaruit haar liefde vir 
hom straal en weerklink. Sy soek intens na hom en smeek die vroue van 
Jerusalem om vir hom te sê dat haar liefde vir hom haar verteer (5:8). 
Die vroue wil dan weet of hy anders en meer is as ’n ander man? Uit 
haar antwoord aan die vroue is dit duidelik dat hy enig en enigsoortig 
is: ’n edele koning wat nie deur enige ander minnaar geëwenaar word 
nie. Sy besing Salomo se besondere voorkoms as edele, koninklike 
brui degom, een en enig (5:10-16).

Hooglied word nêrens in die Nuwe Testament direk aangehaal nie. 
Tog is daar, naas die letterlike verstaansvlak van die boek, ook vanuit 
die metafoor van die liefdevollle huweliksange daarin ’n tipologiese 
ver staansvlak wat oopgaan wanneer ons in die Nuwe Testament ook 
lees van ’n hemelse Bruidegom en sy bruid (vgl. onder meer 2 Kor. 11:2 
en 3; Ef. 5:30-31). Die kerk is die bruid van Jesus Christus, die Lam wie se 
bruilof aangebreek het met sy vrou wat haar gereed gemaak het (Op. 
19:7; 21:2, 9b). Jesus Christus, die eniggebore Seun van die een-enige 
God, is haar een en enige Bruidegom!

Sing: Psalm 45-1:1, 2, 5, 6
Dr. JP Bingle (Johannes) (Emeritus)
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Maandag 26 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 6:4 – 7:9
Fokusgedeelte: Hooglied 6:8-9

… En sy unieke bruid

Die bruid in die beeldspraak van Hooglied wat in haar liefde liries 
die voorkoms en edele karakter van haar een en enige bruidegom 

besing, word deur hom op sy beurt getipeer. Sy is Salomo se Sulamitiese 
bruid (6:13), waarskynlik afkomstig van ’n gebied noord van Jisreël. Hy 
het vroeër reeds by herhaling verklaar dat sy sy hart gesteel het (4:9), 
dus sy “hartedief” is. Die vroue van Jerusalem noem haar skoonste onder 
die vroue (6:1). En die koninklike bruidegom noem in ons fokusverse 
(6:8-9) dat sy – tussen 60 koninginne, 80 byvroue en jong vroue sonder 
tal – onder alle vroue vroue uniek is: “… maar sy, my duif, my volmaakte, 
is enig …”. Koninginne en byvroue en jong vroue sing haar lof toe. Die 
een en enige bruidegom tipeer in hierdie gedeelte (6:4-7:9, met die 
uitsondering van 6:13 en 14) sy unieke bruid oor wie hy sing en wat hy 
hartstogtelik liefhet, in liriese taal ’n lofl ied op haar voortrefl ikheid en 
unieke skoonheid.

Uit hierdie tipering van die bruid, net soos dié van die bruidegom in 
die vorige oordenking, kom die tipologiese perspektief na die Nuwe 
Testament in sig: die kerk is die beeld van die unieke vrou, die bruidskerk 
van die hemelse Bruidegom, Jesus Christus, eniggebore Seun van die 
een enige God. Wat ’n ereplek by God; wat ’n kragtige troos vir haar 
in die wêreld! Die woord kerk hou verband met die Griekse woord 
kurios wat heer beteken. Kerk beteken van die Here / wat aan die Here 
behoort.

As gelowiges in kerkgemeenskap saam behoort ons die gestalte te 
vertoon van die bruid van ons hemelse Bruidegom wat ons roep. Dié 
unieke vrou mag nooit ’n bespotting word nie.

Sing: Psalm 45-1:9, 10; Psalm 45-2:9, 10
Dr. JP Bingle (Johannes) (Emeritus)
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Dinsdag 27 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 7:10 – 8:7
Fokusgedeelte: Hooglied 8:6-7

Smeking van die bruid om die seëlring as waarmerk en koestering 
van die vlam van vurige liefde

Hooglied beskryf in sy slothoofstukke afsluitend verder die innige 
liefdesband tussen Salomo en sy bruid. Sy versoek innig (8:6a) 

dat hy haar soos ’n seëlring op die hart en aan die arm sal dra. Mans 
het destyds seëlringe aan ’n bandjie gedra waarmee hulle onder meer 
kon  trakte verseël en bekragtig het. Die bruid se motivering vir haar 
versoek (8:6b-7a) is dat die liefde sterker as die dood is, dat die hartstog 
magtiger as die doderyk is; ’n gloed, “’n vlam van die HERE” (1933/’53-
vertaling). Selfs waterstrome kan dié vuur nie blus nie.

Nuwe-Testamenties besien vanuit die huweliksmetafoor, is die versoek 
van die bruid haar verlange en verwagting dat haar Bruidegom sal kom. 
Sy wil verseker en gekoester wees in die liefdesvuur wat sterker as die 
dood is. Die bruidskerk roep die Bruidegom, in Wie God wat liefde is, 
met sy volle wese woon, om verseker te kom. Hy is die Hoof van die 
liggaam, die kerk. Hy is die Een wat sterker as die dood is en daaruit 
op gestaan het. Dit is Hy deur Wie God alles, in besonder die bruidskerk, 
met Homself versoen het (Kol. 1:18-20). Sy oorwinnende opstanding 
is vir ons die betroubare waarborg van ons salige opstanding (HK So 
17).

Die bruidskerk leef vandag te midde van allerlei onsekerhede tog 
moedig uit die allesoortreff ende sekerheid van én die verlange na die 
koms van die Bruidegom. Daarin word sy bygestaan deur die Heilige 
Gees wat haar lei en laat verlang na die wederkoms.

Haar Bruidegom sê dat Hy gou kom! (Op. 22:7, 20) En die Gees en 
bruid antwoord: “Kom tog gou, o Here!”

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Dr. JP Bingle (Johannes) (Emeritus)
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Woensdag 28 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 8:8-9
Fokusgedeelte: Hooglied 8:8-9

Laat jou kuisheid God eer

Deur die hele Hooglied sien ons hoe mooi God liefde gemaak het. 
Ons sien dat die intieme liefde ’n saak tussen man en vrou is; ’n 

man en vrou wat lewenslank aan mekaar verbind is. 
In verse 8 tot 9 is dit die vrou se broers wat aan die woord is. Die 

broers wil hulle suster se eer beskerm. As jy nog te jonk is, sal hulle 
doen wat nodig is om haar eer te bewaar. En wanneer sy oud genoeg 
is dat die kêrels van die omgewing haar die hof kan maak, dan sal 
hulle haar optrede opweeg om te sien hoe hulle haar die beste kan eer. 
Sou sy so ontoeganklik soos ’n muur wees, dan sou hulle haar eer be-
skerm deur haar daarvoor te prys. Sou sy te toeganklik wees vir die jong 
manne se belangstelling, dan sou hulle haar help om gesonde grense 
te handhaaf. 

Liefde is mooi. Intieme liefde is baie mooi, maar dit hoort binne die 
huwelik soos God dit bedoel het. Man en vrou sonder hulleself af vir 
mekaar en aan mekaar. Só moet ons onsself aan Christus afsonder. 
Maar ons is swak en sondig en geneig tot alle kwaad. Daarom behoort 
ons daagliks God te dank dat Hy vir ons broers en susters gegee het 
wat oor ons waak. 

En daarom behoort ons ook oor ons medegelowiges se lewenswandel 
’n ogie te hou. Wanneer ons dit doen, dan beskerm ons mekaar se eer, 
die eer van die kerk en die eer van God.

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 2
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Okahandja)
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Donderdag 29 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 8:10
Fokusgedeelte: Hooglied 8:10

Kuisheid eer God

Kuisheid is inderdaad ’n deug. Dit is iets om op trots te wees. 
Jammerlik frons baie mense vir selfs die woord kuisheid. Kuisheid 

kan maklik vir sommige mense die betekenis kry dat ’n Christen moet 
dink dat seks iets vuil en verkeerd is.

In Hooglied 8:10 sien ons dat die bruid met blyheid kan spog dat 
sy kuis gebly het vir haar man. Soos ’n muur standvastig is en vyande 
buite hou, so het sy versoekings afgeweer. Haar borste wat soos torings 
is, verwys na haar volwassenheid as vrou.

Hierdie bruid is gereed om te trou. Sy is opgewonde om haarself oor te 
gee aan haar man en haar man gelukkig te maak. Die wysheid wat God 
hier vir ons gee, is dat seksualiteit mooi is en God kan verheerlik, mits 
dit binne die huwelik is. Buite die huwelik behoort ons enige seksuele 
kontak te vermy. Binne die huwelik behoort ons onsself oor te gee aan 
mekaar, sodat ons ons huweliksmaat gelukkig maak deur wedersydse 
liefde wat ook seks insluit.

In baie opsigte is die huwelik ’n weerspieëling van Christus se ver-
houding met die kerk. Soos ’n vrou moet smag om haar man gelukkig 
te maak (en ’n man sy vrou), behoort ons daarna te streef om Christus 
gelukkig te maak.

In wie se oë wil jy guns vind? Dit maak nie saak om by enigiemand 
guns te vind as dit jou verhouding met Jesus Christus beskadig nie. Ons 
moet aan Hom alleen getrou bly. Christus alleen is waarlik getrou aan 
ons. By Christus alleen kan ons ware vreugde vind. Vrede en vreugde is 
deel van die vrug wat die Heilige Gees in ons harte bewerk. 

Hoe meer jy intimiteit met God najaag, hoe meer sal jy vind hoe ge-
lukkig Jesus Christus jou maak.

Sing: Lied 292:1 / Psalm 119-1:7
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Okahandja)
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Vrydag 30 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 8:11-13
Fokusgedeelte: Hooglied 8:11-13

Christus is genoeg vir my

Ons lees van twee wingerde. Die een is die bruidegom se wingerd, 
en die ander behoort aan Salomo. Die bruidegom is baie tevrede 

met sy wingerd. Hy begeer nie ’n ander wingerd nie, nie eers Salomo se 
wingerd nie. Die bruidegom vergelyk sy een bruid met Salomo se harem, 
naamlik sy 700 vroue en 300 byvroue. Die bruidegom is meer tevrede 
met sy een vrou as met die skynbare vreugdes wat soveel vrouens sou 
bied. Hy sien meer waarde in sy vrou, want sy het haarself vir hom 
gegee. In vers 13 wys die man sy koesterende liefde vir sy vrou.

Hier is ’n sterk vermaning vir baie van ons in hierdie paar verse. Wys 
ons vir ons eggenote die liefde wat ons vir God beloof het ons vir hulle 
sou gee? Daar is altyd nog werk, nog iets wat in en om die huis gedoen 
moet word, en so gaan weke verby sonder dat jy vir jou eggenoot 
gewys het hoe lief jy hom/haar het.

Wanneer jy jou liefde wys teenoor jou huweliksmaat, dan wakker jy 
sy/haar liefde vir jou aan. Daardeur hou ons die huwelik ’n veilige en 
gesonde plek.

Jesus Christus is ons eerste liefde. Ek en jy behoort Hom elke dag in 
alles ons eerste prioriteit te maak. Ons liefde vir Hom kan deur ons dade 
uitstraal, sodat almal kan sien hoe waardig Hy is om gedien te word.

Bid dat die Here vir jou een plek in jou huwelik sal wys waar jy jou 
huweliksmaat beter kan liefhê. Bid ook dat ons Here vir jou een plek 
in jou liefde vir Hom sal uitwys waarin jy kan groei. Maak dan erns om 
daardie een ding so goed te doen as wat jy kan.

Sing: Psalm 142-1:1, 4 (melodie van Ps. 100)
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Okahandja)
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Saterdag 31 Julie

Skrifgedeelte: Hooglied 8:14
Fokusgedeelte: Hooglied 8:14

Liefde wek gesonde verlange

In vers 13 het die man geroep na sy vrou. Die vrou antwoord haar man 
se roepstem in vers 14. Dit is duidelik dat daar ’n wedersydse verlange 

is na mekaar. Hulle tyd saam is so aangenaam dat daar ’n sterk verlange 
is wanneer hulle nie bymekaar is nie.

Die verlange is ’n romantiese en intieme verlange, maar nie net sek-
sueel nie. Die man besing die bekoorlikheid van sy vrou. Dit sluit natuurlik 
haar skoonheid in, maar hier is die fokus nie op haar skoonheid nie. Hy 
verlang na haar liefde en hy verlang om sy liefde aan haar te kan wys. 
Ons weet nie of die tyd van afsondering ’n dag by die werk was, en of 
dit ’n langer tyd was nie. Ons sien die gevolg wel duidelik: dit vuur hulle 
liefde vir mekaar aan.

Die wedersydse verlange behoort by elke huwelik teenwoordig te 
wees. Dit is een van die kenmerke van ’n verhouding, oud of jonk, wat 
gesond is. Ons beleef ook iets van ’n verlange in ons eredienste. Ons 
elkeen behoort natuurlik elke dag tyd met God te spandeer, maar daar 
is iets besonders aan ’n erediens. Die erediens rus ons toe vir ons diens 
aan God deur die res van die week, terwyl die res van die week verlange 
by ons moet aanwakker om weer in die erediens te wees, en eendag 
volledig by ons Here Jesus Christus te wees.

In ons verhoudings met mekaar en met God is volharding om ons 
liefde uit te leef en volharding in ons getrouheid die sleutelresep om 
die verhouding gesond en intiem te hou. 

Hoe maak ons dan as ons in hierdie verhoudings wil groei? Die ant-
woord is om die tyd saam kosbaar te maak sodat die afsondering ver-
lange sal wek. Gee jou beste tyd vir God en jou huweliksmaat.

Sing: Psalm 84-1:1
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Okahandja)
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Augustus – Job

GOD SE WARE WOORD AS TROOS IN TYE VAN BEPROEWING

Die boek Job is die eerste van ’n aantal poëtiese boeke in die Ou Tes ta-
ment en derhalwe skuif die fokus in hierdie boek vanaf die volk Israel 

na die individuele gelowige. Dit gee aan ons perspektief op een van die 
grootste worstelinge waarmee die mens se pad kruis: Waarom gebeur 
slegte goed met goeie mense?

Die verhaal handel oor Job se vier vriende wat hom probeer troos en 
vermaan nadat hy geweldige verliese gely het. Tog, van begin tot einde, 
kan sy vriende nie vir hom ’n klinkklare antwoord gee nie. Trouens, hulle 
maak soms die seer nog meer en veroorsaak nog meer verwarring in Job 
se gemoed. 

Op die einde is dit God self wat die antwoord gee op hierdie vraag: Vertrou 
God se hart wanneer jy nie kan sien hóé en waar sy hand die lyne van 
die lewe trek nie.
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Sondag 1 Augustus

Skrifgedeelte: Job 1:1-22
Fokusgedeelte: Job 1:9, 21 (1983-vertaling)

Hoekom dien jy die Here?

Volgens Satan het Job God om die verkeerde redes gedien. Hy het 
God gedien omdat Hy hom geseën het met groot rykdom, voor-

spoed en gesondheid. In die hemelse vergadering waag Satan om voor 
God te kla: “Dit is nie sonder rede dat Job U dien nie!” (Job 1:9). Satan 
meen dat as God Job se besittings sou aanraak, Job die Here in sy gesig 
sou vervloek.

In sy vrymag gee die Here al Job se besittings in Satan se mag oor, en 
in ’n oogwink verloor hy alles. Maar wat doen hy? Hy val in aanbidding 
op die grond en bely: “Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder 
iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys 
die Naam van die Here” (Job 1:21).

Selfs te midde van hierdie tragiese omstandighede bely Job dat God 
soewerein en vrymagtig is, en berus hy gelowig in God se wil. Satan het 
misluk in sy aanklag. Job het God nie gedien vir seëninge en voorspoed 
nie.

Dit bring ons weer terug by die vraag: Hoekom dien jy die Here? As jy 
selfondersoek doen, wat is die diepste rede? Dien jy Hom dalk omdat 
jy dink dat dit vir jou een of ander voordeel inhou soos voorspoed, 
gesondheid of rykdom … of dien jy Hom omdat Hy die enigste God is 
en deur ons gedien móét word?

Deur sy dood en opstanding het ons Here Jesus ons oë oopgemaak 
om weer te kan sien dat God alleen God is, en dat Hy alleen aanbid moet 
word, met die wete dat Hy sorg vir elkeen wat Hom dien. Ondersoek 
daarom jou lewe, en dien God om die regte redes.

Sing: Psalm 40-1:4
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Maandag 2 Augustus

Skrifgedeelte: Job 2:1-10
Fokusgedeelte: Job 2:10 (1983-vertaling)

Berus in voorspoed én in teëspoed in die wil van die Here

Om te berus in die wil van die Here as dit goed gaan, is nie moeilik 
nie. Maar wat as dit sleg gaan? Job is ’n voorbeeld van iemand wat 

besef het dat ons moet berus in die wil van die Here in voorspoed én 
in teëspoed.

Nadat Job die eerste toets geslaag het, kla Satan hom weer voor God 
aan. Satan meen dat Job God sal vervloek indien hy liggaamlik geteister 
word. Die Here laat dit dan binne perke toe. Job word van kop tot tone 
getref moet pynlike swere.

Alleen op ’n ashoop met ’n potskerf is die vraag of Job God nou sal 
vervloek. Sal hy doen wat Satan gesê het (Job 2:5) en wat sy vrou nou 
voorstel (Job 2:9)? Steeds nie. Hy bely: “As ons die goeie van God aan-
vaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?” 

Soos aan die einde van die vorige hoofstuk (Job 1:21) bely Job dat 
God soewerein en vrymagtig is. Alhoewel hy dit nie kan verstaan nie, 
ver trou hy dat God een of ander doel met sy lyding het. Hy berus in die 
wil van die Here in beide voorspoed en teëspoed.

Dit is ook wat van my en jou gevra word (sien HK Sondag 10 v/a 28). 
Ons weet ook nie altyd hoekom God toelaat dat slegte dinge met ons 
gebeur nie. Maar waarvan ons seker kan wees, is dat God alle dinge ten 
goede laat meewerk vir dié wat Hy geroep het (Rom. 8:28). Hy gebruik 
die swaarkry in ons lewens om ons al hoe meer gelykvormig te maak 
aan die beeld van sy Seun. 

Berus daarom in voorspoed en in teëspoed in die wil van die Here.

Sing: Skrifberyming 34:1 (Sb 2-2:1)
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Dinsdag 3 Augustus

Skrifgedeelte: Job 3:1-10
Fokusgedeelte: Job 3:3 (1983-vertaling)

Jou geboorte is nie “toevallig” nie

Was jy al ooit so moedeloos dat jy gewens het dat jy nooit gebore is 
nie? Job was. Job se gemoed en geloofsoortuiging het ’n gedaante-

verwisseling ondergaan tussen die eerste twee hoofstukke en hoofstuk 
3. Dit lyk of Job begin soek het na ’n rede vir sy verskriklike lyding, en 
hoe meer hy daaraan gedink het, hoe minder kon hy dit verstaan. Skie-
lik hoor ons van diepe neerslagtigheid en moedeloosheid.

In hierdie eerste toespraak wens Job dat hy nooit gebore is nie. Hy 
vervloek nie vir God soos Satan voorgestel het nie (Job 1:11; 2:5), maar 
hy slaan ’n uiters gevaarlike koers in: hy begin God se optrede be vraag-
teken. Job vervloek die dag van sy geboorte en wens dat sy ma nooit 
swanger geword het nie (Job 3:3-10); hy wens dat hy gesterf het by 
ge boorte (Job 3:11-19).

In ’n mate het ons begrip vir Job se moedeloosheid. Hy het verskriklike 
lyding beleef, en hy kon nie die rede verstaan nie. Ook ons vra vrae oor 
die betekenis en doel van die lewe in tye van groot beproewing. In sulke 
tye moet ons egter weer groter perspektief kry. Niks gebeur toevallig 
nie. God is in beheer van alles. Ook dood en lewe is in die hand van die 
Here (Deut. 32:39; 1 Sam. 2:6). 

My geboorte is daarom nie toevallig nie. Ek is nie maar net die som-
totaal van ’n biologiese proses nie. Nee, die Here gee lewe (Ps. 139:13-
16). Hy het ons in Christus uitverkies nog voor die grondlegging van die 
wêreld (Ef. 1:4), en Hy gebruik ons lewens binne sy groter raadsplan. My 
roeping is om sy eer te soek in alles, en te berus in sy wil. 

Ons kan daarom vertroos wees in tye van groot beproewing, en ander 
vertroos wat beproef word.

Sing: Psalm 139-1:8
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Woensdag 4 Augustus

Skrifgedeelte: Job 4-5 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Job 5:8

’n Nagmerrie

Na alles wat met Job gebeur het, ontmoet ons hom aan die einde 
van Hoofstuk 3 waar hy geen rus en vrede het nie. In sy eie woorde 

is daar geen verposing nie, net angs. Sy vriend Elifas se bedoelings is 
opreg. Hy verwoord Job se gevoel. Aanvanklik hoor ons die simpatieke 
woorde waarmee Elifas hom ondersteun. Met gebruikmaking van ’n 
interessante skryftegniek vol retoriese vrae word ’n standpunt gestel. 
Daarna volg ’n beredenering en dan ’n slotargument. Sodoende probeer 
hy antwoorde gee vir die “waaroms” van die lewe.

Tydens ’n nagmerrie waar ’n gesig vir Elifas ontstel en sy hare orent 
laat staan, ervaar hy iets van die worstelstryd van die mens. Die beelde 
wat hy gebruik, beskryf die intensiteit van sy belewenis dat daar net 
onreg is. Hy besef dat daar net antwoord sal kom wanneer hy met 
God rekening hou (4:8, 15). Dit is die enigste manier om verbitterdheid, 
rampe en ellende te verwerk. Hy bied nie ’n kitsoplossing aan nie en 
gee nie vals vertroue nie. Die Heilige Gees bring hom tot bedaring.

Vanaf hoofstuk 5:15 sien hy hoedat God op elke gebied ingryp. Hon-
gersnood en oorlog hou op en daar is bevryding uit elke ramp. God 
ver wyder selfs die klippe in die veld sodat ek nie sal struikel nie. Hy 
dink aan die kleinste detail. Dit is hoe goed Hy my ken. As God ingryp, 
is daar ’n merkbare verandering.

Jou worstelstryd mag dalk op ’n ander vlak wees. Gebeure rondom 
jou veroorsaak dat elke aand se nagrus dalk in ’n nagmerrie ontaard. 
Jy voel te na gekom. Jy voel alleen. Jy voel verontreg. Christus is tydens 
sy hele lewe op aarde aan al hierdie dinge onderwerp. As Regverdige 
en Gestuurde van God verduur Hy dit alles sodat jy ná die nagmerrie 
kan ontwaak en God se seëninge beleef. Nie net die klippe in die veld 
nie, maar die sonde word verwyder. Bring daarom jou nagmerrie na die 
Here!

Sing: Psalm 42-1:1, 5
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)
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Donderdag 5 Augustus

Skrifgedeelte: Job 6-7 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Job 6:4

God is teen my

Dit klink amper nie of Job enigsins ag geslaan het op Elifas se woor-
de in hoofstuk 5 nie. Sy woorde spreek van uiterste wanhoop. Sy 

ellende weeg swaarder as die sand van die see. Jy mag moontlik net 
so voel as jy antwoorde vir die “waaroms” probeer kry. Die dood van 
’n lewensmaat, die verterende en uitmergelende siektetoestand en die 
on regverdige behandeling van jou werkgewer voel soos pyle van die 
Almagtige wat jou deurboor. Niemand ken jou pyn en gemoed nie. Die 
lewe maak nie eens meer sin nie.

Jy het nie ’n eetlus nie. Jou vriende en die reisigers op die pad kan 
nie eens help om jou op te beur nie. Job se wanhoop is só intens dat 
hy op geestelike en liggaamlike gebied geen toekoms sien nie. Hy ly 
aan slaaploosheid, sy liggaam is oortrek met wurms, rowe en stof. Hy 
be skryf die toppunt van selfbejammering. Dit is ’n egte belewenis. Hy 
het alles op aarde verloor. Sy huis, familie en rykdom. Hy kan nie eers 
na die Here gaan nie – verskrikkinge van God bedreig hom (6:4). Hy 
verloor alle perspektief en glo selfs dat die Here hom sal soek, maar dat 
hy opgehou het om te lewe.

Ons kan ook sulke situasies beleef. Dat jy só ver van die Here verwyder 
is dat niks meer sin maak nie. Dan bring hoofstuk 7 ons juis weer in God 
se teenwoordigheid. Al kry Job nie dadelik antwoorde nie, en al voel 
dit of die Here hom verwerp het, werk die Heilige Gees in sy lewe. Met 
elke vraag kan Job sy belewenis voor die Here bring. Moet daarom 
nooit met jou “waaroms” self probeer antwoorde vind nie. God gebruik 
vriende en reisigers om jou weer nader aan Hom te bring.

Aan die kruis het Christus gebid dat dit van Hom weggeneem sal 
word. Deur gehoorsaam te bly en in sy gesprekke met sy Vader, het Hy 
die dood oorwin sodat ek kan lewe en nie verlore is nie.

Sing: Psalm 86-1:1, 6
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)
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Vrydag 6 Augustus

Skrifgedeelte: Job 8
Fokusgedeelte: Job 8:5-6

Die brutale Bildad

As daar van Jobsvriende gepraat word, dink jy eerste aan Bildad. Dis 
asof hy nie kan wag dat Job moet stilbly sodat hy hom reguit op 

sy plek kan sit nie. Vir Bildad is Job se probleem baie eenvoudig: Job 
se swaarkry is sy eie skuld. Bildad noem dis wat hy geleer het van die 
voor geslagte (tradisie), vanuit die natuur en hoe hy dit sien uitspeel in 
die lewe.

Bildad verkondig ’n oorsaak-en-gevolg teologie: as jy regverdig lewe, 
dan gaan dit met jou goed; en as jy onreg doen, dan gaan dit met jou 
sleg. Sy raad aan Job is dat hy God om genade moet smeek. As hy weer 
reg en vlekkeloos voor God leef, dan sal dit weer goed gaan (vs 5-7). 

Klink hierdie nie baie soos die voorspoedsteologie nie? Indien dit nie 
goed gaan in jou lewe nie, dan is dit omdat jy nie reg leef of reg glo 
nie. Hoe verskriklik moet dit wees as ons leer dat jy verantwoordelik is 
vir jou eie redding en voorspoed. Die redding kom nie van ons self nie, 
maar net deur die genadegawe van God wat die ewige lewe in Christus 
Jesus vir ons gee (Rom. 6:23).

Daar is baie waarheid in die woorde van Bildad – daar is geen hoop 
as jy nie naby God leef nie (vs 13). Maar ons geloof is nie omdat ons 
iets daaruit kry nie. Omdat die Here vir ons die redding gee, moet ons 
naby Hom leef en sy wil soek. So lei die Heilige Gees ons om dit ook 
te doen. 

Swaarkry is nie noodwendig ’n teken dat ons nie naby God leef nie, 
swaarkry bring ons juis nader aan die Here!

Sing: Psalm 1-1:1, 2, 4
Ds. ID de V Potgieter (Danie) (Rietvallei)
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Saterdag 7 Augustus

Skrifgedeelte: Job 9-10
Fokusgedeelte: Job 9: 33-34

Wié kan tussen ons en God staan?

Job soek nog voort na die waaroms van sy lewe. Hy besef die Here se 
mag en krag – dit is net die Here wat kan skep en die natuur kan be-

heer. Saam met dit besef Job: Maar hoe kan ’n mens sy saak teen God 
stel? Maak nie saak of hy skuldig of onskuldig is nie, as hy voor God 
verskyn, is hy magteloos. Hy sal nie sy saak kan stel nie, hy sal verstrik 
raak in sy woorde. Selfs al kan hy voor God verskyn, hoe kan hy God 
bevraagteken?

Job verwoord hier dus die diep behoefte aan ’n Middelaar, iemand 
wat tussen hom en God kan staan en sy saak met God versoen. As daar 
maar net so iemand was? In die Nuwe Testament word hierdie behoefte 
van Job dan ’n werklikheid, vir ons ook. Jesus Christus is die Middelaar 
wat die verhouding herstel en die straf op Hom neem. “Want daar is 
een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus 
Jesus, wat Homself gegee het as ’n losprys vir almal, as die getuienis op 
die regte tyd” (1 Tim. 2:5-6).

Hoe wonderlik is dit dat ons nou vrye toegang tot die Here het deur 
Christus as ons Middelaar. Al is ons skuldig, kan ons nou deur Jesus 
Christus onskuldig voor God verskyn. Wanneer jy ook al moedeloos is, 
hartseer, terneergedruk, worstel met die waaroms van jou lewe – onthou 
die Heilige Gees staan ons ook by in ons swakheid (Rom. 8:26). 

Waarna Job gesmag het, het vir ons ’n werklikheid geword! Leef dit 
uit!

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. ID de V Potgieter (Danie) (Rietvallei)
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Sondag 8 Augustus

Skrifgedeelte: Job 11
Fokusgedeelte: Job 11:7-9

Ons kan God vertrou, al begryp ons Hom nie ten volle nie

God sê van Job dat hy vroom en opreg is en die kwaad vermy, tog 
laat hy vreeslike lyding op sy lewenspad toe. Dit verstom selfs sy 

vriende wat met onbetroubare verduidelikings en teregwysings kom. 
Inderdaad nie vriende om op staat te maak nie. Maar die einde van die 
sage met Job wys dat God vertrou kan word, selfs waar Satan mens sou 
kon aankla.

Sofar is in sy aanslag teen Job uiters onsensitief en aanvallend. Mens 
hoor die woede teenoor Job by hom. Hy tas in sy aanslag baie rond, 
maar oor een saak is Sofar inderdaad reg: God is eintlik onbegryplik. Dat 
die mens se verstand te klein is om Hom te verstaan. Daarom sal daar 
gebeure wees wat ’n mens eenvoudig verstom sal laat staan. Gebeure 
wat net nie met die klein menslike verstand uitgeredeneer kan word 
nie. Gebeure wat ’n mens maar net by die punt laat kom van: Here, ek 
ver staan nie, maar ek weet dat U in regverdigheid handel en daarom bly 
ek voor u buig.

Die grootste onverstaanbare gebeurtenis wat God gebied het, is 
inder daad ook die grootste bewys van sy onverklaarbare liefde vir son-
daarmense. Die off er van Jesus aan ’n vervloekte kruishout. Dit is juis 
hier die gebeurtenis wat maak dat ons te midde van alles, al verstaan 
ons niks, op God kan bly vertrou. Hy het sy beloftes nog altyd nagekom, 
en in Christus is dit nou vasgemaak vir elke seun en dogter van God. 
Jou lewe met sy op en af tot vandag toe, is die bewys daartoe. Alles is 
in God se hand geplaas deur gebed, so aanvaar ek. En God het bewys jy 
kan Hom vertrou. Dit geld ook vir môre, want God is onveranderlik.

Sing: Skrifberyming 14-2
Dr. P Fanoy (Piet) (Emeritus)
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Maandag 9 Augustus

Skrifgedeelte: Job 13:1-12 (binne die konteks van Job 12-13)
Fokusgedeelte: Job 13:1-3

Vertrou op God, selfs in jou diepste seer en pyn

Job kry swaar, so het ons agtergekom uit alles wat gesê is vanaf hoof-
stuk 3. Sy vriende, met hulle goedkoop en onnadenkende advies, 

maak alles erger. Dit verskerp en verdiep die pyn. Hy vat hulle daaroor 
deeglik aan.

Dan hoor ons Job wat weet dat God agter hierdie seer van hom sit, 
se versugting: om met God self te praat. Hy wil graag by God hoor wat 
agter alles sit. Hoor mooi: hy vertrou God ten volle en daarom sien 
hy kans om in gesprek met Hom te gaan. ’n Mens hoor hier iets van 
sekerheid dat God nie met goedkoop praatjies sal kom nie, maar dit sal 
sê soos dit is. 

Onthou: Job wil vra en stel homself bloot aan God se antwoord. Dit 
wys vertroue dat God in regverdigheid sal antwoord – al is dit nie wat 
Job wil hoor nie. Dit het hy later agtergekom toe God met hom begin 
praat het deur allerlei vrae.

Kom ons leer hieruit: net God weet waarom dinge gebeur soos ons 
dit beleef. Hy bestuur, so leer ons uit die Nuwe Testament, dat alles – dit 
sluit die negatiewe in – tot ons beswil is. So het God ook geweet waarom 
Jesus as mens alles deurstaan, al het sy dissipels keer op keer verstom 
gestaan Ons hemelse Vader vanuit sy liefde was deur die gebeure met 
Jesus ter wille van ons besig. 

Weereens die besef: selfs al gaan ons deur die donkerste dieptes, ons 
kan Hom vertrou. Jesus bewys dit waar Hy uitroep: Vader, in u hande 
gee ek my gees oor. Daardie vertroue word beloon met die opwekking 
op die derde dag.

Vertrou God gerus deur alle omstandighede met jou totale lewe. Praat 
met Hom oor alles en raak rustig.

Sing: Psalm 146-1:1, 2, 3
Dr. P Fanoy (Piet) (Emeritus)
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Dinsdag 10 Augustus

Skrifgedeelte: Job 15
Fokusgedeelte: Job 15:11

’n Waarskuwingswoord aan die pastor

Dit is voorwaar ’n groot voorreg om in die bediening te mag wees. 
Elke gelowige staan immers met die gawes wat die Heilige Gees 

gee in een of ander bediening. Baie van ons se bediening behels om 
mense in moeilike tye by te staan en te vertroos.

Elifas en sy ander twee vriende het hulleself ook in hierdie bediening 
teenoor Job gesien. Hulle het die goeie bedoeling gehad om Job in sy 
bitter moeilike omstandighede te vertroos. Hulle vertroosting het egter 
die teenoorgestelde uitwerking by Job gehad – in plaas van kalmte, het 
hulle woorde opstandigheid opgewek. Job moes hom die heeltyd teen 
hulle beskuldigings verdedig.

Alhoewel sommige woorde van Elifas met waarheid bestryk was, was 
hy ongelukkig arrogant genoeg om sy woorde die vertroostinge van 
God te noem. 

Dit is hier waar ek en jy versigtig moet wees wanneer ons iemand an-
ders vertroos. Ons trooswoorde kan nie direk aan die Here toegeskryf 
word nie.

Egte vertroosting het inhoud en die inhoud is Jesus Christus, want 
Hy is ons enigste troos in lewe en in sterwe. Egte troos plak nie die 
kwaad maar net toe, maar is nederige bystand om die kwaad voor die 
aangesig van die Here bloot te lê. Egte troos verseker ’n mens dat daar 
in die bloed van Christus vergifnis is. Egte troos neem die gordyn voor 
my oë weg, sodat ek my omstandighede kan raaksien soos dit werklik is 
en nie soos wat dit vir my voel of ek gedink het nie. Egte troos is wan-
neer die Heilige Gees die trooster en die een wat bedien word, se oë rig 
op die Here Christus aan die regterhand van God.

Mag die Heilige Gees elkeen wat geroep is om te vertroos, lei om 
nederig die egte troos van God in Christus te bring.

Sing: Skrifberyming 12-2:4, 5
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Woensdag 11 Augustus

Skrifgedeelte: Job 16 en 17
Fokusgedeeltes: Job 16:19; 17:3

’n Getuie en ’n Borg vir die gelowige worstelaar

Al drie Job se vriende het nou ’n beurt gehad om hom in sy worsteling 
te help. Elifas het al twee beurte gehad, maar al hulle woorde help 

hom net mooi niks nie. Hulle is treurige vertroosters. Dit is egter nie net 
die vriende se woorde wat waardeloos is nie. Job se eie woorde is nie 
vir hom van enige troos nie. As hy praat, word sy smart nie versag nie. 
As hy stilbly, kom daar ook nie verligting nie. Of hy praat of stilbly, die 
moeilikheid bly net dieselfde.

In ’n mens se worsteling gebeur dit soms dat geen mens regtig vir 
jou troos kan gee nie. Dit is nie omdat hulle nie wil nie of omdat hulle 
moedswillig is – soos Job se vriende – nie. Dit is bloot omdat hulle nie 
volledige insig in sake het nie. Jou eie redenasies help jou ook nie, want 
jou insig is ook maar beperk – soos Job se insig beperk was.

Let egter op waarheen lei die Gees vir Job – opwaarts. Hy is oortuig 
dat daar in die hemel ’n Getuie is wie se getuienis suiwer en volkome 
waar is. Ons wat duskant die kruis lewe, weet wie hierdie Getuie is – 
Jesus Christus. Christus se getuienis oor ons kan nie anders as die volle 
waarheid wees nie. 

Die voordeel wat ’n mens in Christus as Getuie het, is dat Hy ook die 
Een is wat bereid was om vir ons borg te staan. Dit wat ons nie kon 
doen nie – die saak tussen ons en God regmaak – dit het Hy gedoen in 
ons plek. Daarom is sy getuienis ook genadig – Hy kan bewys dat ons 
skuld betaal is.

Daarom skenk die Vader dan deur Christus die troos wat die gelowige 
worstelaar nodig het. Mag die Heilige Gees die ander Trooster jou altyd 
herinner dat Christus jou ware Troos is.

Sing: Psalm 89-1:14, 17
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Donderdag 12 Augustus

Skrifgedeelte: Job 18
Fokusgedeelte: Job 18:1-4

Pasop vir eie gevolgtrekkings!

Dis nie sommer so dat ons Afrikaanse idioom praat van Jobstroosters 
nie. Mense wat met die beste bedoelings en van ’n selfopgeëisde 

hoë grond hulle eie opinies aan ander opdwing. So was dit met Bildad. 
Dis nou al die tweede aanslag wat hy teen Job loods. In hoofstuk 8 het 
hy wel nog die hoop uigespreek dat dit met Job beter moet gaan, maar 
nou is dit weer later. Hy is glad nie oortuig van Job se redenasies van 
onskuld nie. In verse 1-4 sê hy vir Job in soveel woorde dat Job te veel 
praat en dat sy redes ongeldig is. Dan gee hy sy opinie: hy brei in die 
mooiste beelde uit oor wat hy dink die rede vir Job se lyding is: Job is ’n 
sondige mens! Bildad is daarvan oortuig dat daar ’n bepaalde lot is wat 
sulke mense tref en … Job voldoen perfek aan sy defi nisie!

Wat Job beleef, is bloot die lot van sondige mense!! En so beskuldigend 
uit hoër grond, laat vriend Bildad vir Job! Tragies. Sonder hoop – net ’n 
veroordeelde sondaar wat besig is om sy vonnis uit te dien. Mag ons 
hieruit leer om nie ander se omstandighede uit ons eie oogpunt te 
beoordeel en tot gevolgtrekkings te spring nie. Mag die Heilige Gees 
ons wysheid gee om inderdaad goed te luister en stadig en versigtig te 
wees om te praat.

Sing: Psalm 42-1:1
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)

Vrydag 13 Augustus

Skrifgedeelte: Job 19
Fokusgedeelte: Job 19:6

Om God te sien!

Job is nie net in ellende gedompel nie, sy vriend Bildad beskuldig hom 
dat hy ’n sondaar is en dat dit die direkte oorsaak van sy ellende is.
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Tog bly Job volhard in sy onskuld. Hy worstel met God. Hy worstel 
met die donker in sy lewe, sy lyding, maar dis ’n gelowige worstel, nie 
’n verwytende aanklag teen God nie. Dis hoe hy sy ellende beleef: die 
goed kom van God af (vs 6).

Al vertel Job van sy verskriklike situasie dat hy alleen is – familie, 
huis mense, slawe, vrou, kindertjies verafsku hom … Al vertel hy van sy 
liggaamlike lyde, hy is net vel en been, sy tande het uitgeval … kan ons 
nie anders sien dat geen mens dit op sigself sal maak nie … as deur die 
stille werking van die Heilige Gees wat Job van binne-uit laat bly glo 
het, laat glo het teen alle oormag negatiewe dinge in, dat sy Losser leef 
en dat hy God sal sien!

Dit was mos al in hoofstukke 1 en 2 duidelik dat Job ’n ware gelowige 
is. Daarna smag Job elke oomblik met sy hele lewe: om God te sien!

In ons Here Jesus se lyde is Job se woorde vervul. Job het nie die rede 
van sy lyde geweet nie. Jesus het – en deur sy lyde aan die kruis voort-
gebeur sodat ons kan sê: Ek weet my Verlosser leef!!

Sing: Psalm 32-1:1
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)

Saterdag 14 Augustus

Skrifgedeelte: Job 20
Fokusgedeelte: Job 20

Worstel gelowig!

Sofar praat, soos Bildad, uit sy hoogte en beterweterige self: Job er-
vaar presies dit wat vir ’n goddelose mens bestem is. Soos Sofar 

aandui, het dit met Job goed gegaan en toe tref die slae hom: ’n bewys 
dat Job ’n goddelose mens is.

Al Job se gepraat ten spyt, meen Sofar dat Job net skynheilig is … 
wat vroom voorgee dat hy onskuldig is, dat hy geglo het toe dit goed 
gegaan het. Dis hoekom God alles van hom weggeneem het. Job se lot 
is vir Sofar ’n bewys van sy sonde en skynheiligheid. Daarom straf God 
hom.

Natuurlik straf God met tydelike en ewige strawwe, maar om soos 
Sofar te wil voorgee dat voorspoed versus straf soos een van Newton se 
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wette werk van aksie-reaksie, is verkeerd. Negatiewe omstandighede is 
nie (noodwendig) persoonlike straf nie! Dit reën oor goeies en slegtes, 
die son skyn oor regverdiges en onregverdiges, want God se voor-
sienigheid sluit reën en droogte, siekte en gesondheid, ensovoorts, in.

Moet nooit sê/vra: Waarom straf die Here my so? nie. Dan dink jy 
soos Sofar en nie soos die gelowige worstelende Job nie. Job sou eers 
in hoofstuk 42, nadat God met hom gepraat het, iets van ’n antwoord 
kry. Intussen nog gelowig worstel!

Sing: Psalm 145-1:1
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)

Sondag 15 Augustus

Skrifgedeelte: Job 21
Fokusgedeelte: Job 21:22

Glo ten spyte van …

Ai Job, jy vra die regte vrae!!! Vers 7: “Waarom bly die goddeloses aan 
die lewe …?” (Dit herinner sterk aan Psalm 73.) Natuurlik kan slegte 

mense voorspoedig wees. Dis tog soos die Here dit vir ’n ieder en elk 
bepaal, en natuurlik kan rampe die gelowige tref. Ons kan nie van ’n 
mens se omstandighede afl eidings oor God en sy goed heid of liefde 
maak nie. Job se reaksie op sy omstandighede laat hom kop en skouers 
uitstaan bo sy vriende, want in ’n mens se reaksie op jou om stan dighede 
lê jy jou hart bloot, blyk jou gesindheid teenoor God. Wie is jy, mens, 
wat vir God durf kwaad word of wil voorsê? Is Hy dan nie die Here wat 
selfs die sterkstes regeer nie? (vs 22). Dit is nie so dat die ongelowiges 
ongestraf bly nie. Sy vriende is verkeerd in hulle redenasies. Dis ook nie so 
dat voorspoed en/of teenspoed die maatstaf is waaraan ons ’n persoon 
se geloof moet meet nie. Wat nodig is, is ons gesindheid teenoor God 
te midde van ons worsteling oor redes waarvan ons glad nie weet nie – 
om desnieteenstaande ons om stan dighede te bly glo! Dit is op sigself 
’n gawe van God wat ons moet afbid in tye van ge loofsworstelinge.

Sing: Psalm 73-1:1
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)
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Maandag 16 Augustus

Skrifgedeelte: Job 22:1-5
Fokusgedeelte: Job 22:2

Geloof vestig die oog op die einddoel van ons bestaan

Wat is die waarde van geloof? Is geloof jou waarborg vir ’n lewe 
son der probleme en gebreke? In Job 22 praat Elifas weer in die 

derde rondte van die gesprekke. Hy word nou venynig. Hy het by Job 
innige verbondenheid aan God opgemerk. In sy vriende se teenwoor-
digheid het Job getuig dat sy Verlosser leef. Elifas trek die waarde van 
daardie vroomheid in twyfel: “Kan ’n mens vir God tot nut wees? Het 
die Almagtige daarby belang dat jy regverdig is?” Job moet hom dus 
nie verbeel dat hy daarmee iets by God sal bereik nie. Hy kry net so 
swaar soos ander wat nie glo nie. Is hierdie mening korrek? Is daar nut 
daarin om aan God vas te hou as ons moet hoor: “Die mense sal julle 
oor lewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak” (Matt. 
24:9)? Moet ons eerder sê: “Laat ons eet en drink en die lewe geniet, 
want môre sterf ons?” Geloofsantwoorde moet hierdie aanvegtinge 
ant woord. Die Bybel sê dat die wêreld nie die eindpunt van ons bestaan 
is nie. Ons aardse lewe is ’n tentwoning wat afgebreek sal word, maar 
gelowiges het ’n vaste gebou in die hemel (2 Kor. 5:1). Daarom lees ons 
van gelowiges wat uitgesien het na die stad met vaste fondamente, 
waarvan God self die ontwerper en bouer is (Heb. 11:10). In geloof het 
hulle gedoen wat God van hulle gevra het sonder om te verwag om die 
vrug van hulle werk dadelik te sien (Heb. 11:7). Hulle het geweet dat as 
’n mens nie glo nie, dit onmoontlik is om te doen wat God vra. Elifas, 
daar is waarde in geloof. Gelowiges kyk nie net na hier en nou nie. Hulle 
kyk op, hulle sien Jesus aan die regterhand van die Vader (Kol. 3:1). 
Hulle sien die voleinding raak. Hulle hoor die woorde van Openbaring 
7: “Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle 
vandaan?” “Ek weet nie, Meneer,” sê ek vir hom, “maar ú weet.” Hy sê 
toe: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere 
ge was en dit wit gemaak in die bloed van die Lam”. Gelowige, mag geen 
bespotting, swaarkry of beproewing u hierdie heerlikheid laat vergeet nie.

Sing: Psalm 128-1:1
Dr. D Lartz (Deon) (Edenvale)
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Dinsdag 17 Augustus

Skrifgedeelte: Job 23:1-12
Fokusgedeelte: Job 23:3, 4

As God onbereikbaar lyk

Onbeskryfl ik was die eensaamheid wat Job in sy smarte ervaar 
het. Beroof van sy besittings, van sy kinders, van sy gesondheid, 

moes hy ervaar hoe sy lewensmaat hom geestelik in die steek laat. Die 
enigste wat hom opgesoek het, was sy drie beste vriende. Maar hulle 
aanvanklike medelye ontaard later in hartelose veroordelings. Sonder 
enige grond beskuldig Elifas Job; hy moes weduwees en wese veronreg 
het. Daarom ly hy so. Dit is God se straf vir sy bedekte ongeregtigheid. 
Sy advies aan Job is dus: Verwyder die onreg uit jou tent! Keer terug 
tot die Almagtige! (22:23). Niemand het vir hom opgekom nie; hy moes 
sielseensaam gevoel het. Sy klag dat hy onskuldig ly, maak hulle uit vir 
volgehoue rebelsheid. Hulle wat hom die beste ken, verdink sy lojaliteit 
aan God. Vir Satan het God gesê: “... daar is niemand op die aarde soos 
Job nie, ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die 
kwaad.” Dit het Job nie geweet nie. Maar wat hy wel geweet het, was 
dat hy, ondanks alle swakheid en sondes die HERE liefgehad en trou 
gedien het. Onversetlik het hy dit bly verdedig (23:10-12). Dit sou die 
regverdige Regter self kon bevestig as hy net sy saak aan Hom kon 
voorlê. Maar vir Job is die bitterste: nêrens is Hy te vinde nie. Hy het 
homself van Job se saak onttrek. Eeue ná Job het Jesus op Golgota, van 
God en mens verlate, ons en Job se skuld betaal. En kragtens daardie 
off er het God in Job se hart ’n onwrikbare lojaliteit en liefde teenoor Hom 
gewerk, ’n liefde wat na vore gekom het in off ers vir die naaste. Daardie 
reg om homself ’n kind van God te noem, kon Job nieteenstaande die 
feit dat almal hom verlaat het, nie prysgee nie. So het die Heilige Gees 
se werk in Job geseëvier. Vir ons, wat ná Christus se off er lewe, is daar 
nog kragtiger rede om aan ons kindskap van God vas te hou. Lyding en 
smarte en veronregting mag ons vereensaam. En dit mag voel of God 
ons vergeet het. Tog mag ons seker wees dat God ons om Christus wil 
regverdig, nou en ook in die dag van die laaste oordeel.

Sing: Psalm 22-1:1, 2
Ds. N Droomer (Nardus) (Emeritus)



246 

Woensdag 18 Augustus

Skrifgedeelte: Job 25
Fokusgedeelte: Job 25:5, 6

Jou klein liggie verdof voor God se heiligheid

In die gesprekke tussen Job en sy drie vriende het Job deurgaans aan 
sy onskuld vasgehou. Oor en oor het die vriende dit genoem dat Job 

al die swaarkry beleef omdat hy gesondig het. Job wou dit nooit erken 
nie. In hoofstuk 23 bely hy weer eens sy onskuld. In vers 10 sê hy dat hy 
in sy innerlike so suiwer soos goud is, en in vers 11 sê hy dat hy met sy 
leefwyse op God se pad hou.

Bildad, een van Job se vriende, het fyn geluister. Hy reageer in hoofstuk 
25 en hy wys op God se lig (vs 3) en hoe ons in daardie liggloed lyk. Met 
lig bedoel hy God se heldere, verblindende, sondelose heiligheid. Voor 
hierdie heiligheid is selfs die maan se lig nie helder genoeg nie en die 
sterre nie blink genoeg nie (vs 5). Ja, voor die heiligheid van God verdof 
al die miljoene sonne van die heelal en al die grootse gasontploffi  ngs 
wat deur die ruimtes ruk. Job, hoe kan jy dan op jou liggie trots wees, 
al dink jy dit skyn so blink soos goud? Hoe kan jy jou voor God ooit op 
jou onskuld beroem (vs 4)? Teenoor die heilige God is jy as mensekind 
maar net ’n blote wurm, ’n kleine ruspe!

So staan ons met ons sondigheid voor God. Selfs ons allerbeste mens-
wees en optrede is met sondes bevlek. Ook ons is in onsself voor die 
heili ge God maar net ’n wurm. Maar eenmaal het daar op die trappe 
van die tempel ’n tollenaar soos ’n wurm met sy sondebesef gelê (Luk. 
18). Oor hom, sê Jesus, dat sy verhouding met God reg is, omdat hy 
met sy berou en in geloof na God om genade opgekyk het. En aan ’n 
kruis is daar ’n misdadiger wat smeek: Dink aan my, Here. En Jesus het 
hom van sy sondeskuld vrygespreek. 

So voel ons baie maal met al ons sondestruikeling, soos ’n wurm! Glo 
in Jesus as jou enigste Verlosser en jy sal gered word. Deur geloof in 
Hom is jy nie ’n wurm nie, maar ’n kind van God.

Sing: Psalm 38-1:1
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)
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Donderdag 19 Augustus

Skrifgedeelte: Job 26 en 27
Fokusgedeelte: Job 26:7-10

Die Here regeer oor alles!

Een ding wat vir ons opnuut troos bied tydens die “waaroms” van die 
lewe, is dat God in beheer is van alles en regeer oor alles!

In hierdie gedeelte in Job 26 en 27 wil Job opnuut weer ons herinner aan 
die almagtigheid van God. Job wys op ’n paar maniere daarop. Eerstens 
wys hy dat God Regeerder is oor die skepping (vgl. 26:7-10). Tweedens, 
vers 12 het ’n interessante eksegetiese uitleg. Verskeie kommentare 
wys daarop dat die woord wat hier gebruik word vir “see”, verwys in 
die konteks na Yam, die god van die see van die Kanaäniete. Job wys 
dat geen ander god voor die ware God kan staan nie. Meer as dit. God 
ver pletter ook die mistieke monster – sogenaamde Rahab – van die Ka-
naäniete. God is dus die ware Regeerder oor alles! En selfs daarmee is 
Job nie klaar nie. Derdens, God is ook die Regeerder oor die doderyk!

Die troos lê egter nog dieper. Daar is ’n pragtige goue lyn. Dis juis 
Jesus in die stil maak van die storm (vgl. Matt. 8:23-27) wat opnuut wys 
dat Hy die Almagtige God is, wat regeer oor alles. Dat Hy, die Vader en 
die Gees Een is. Dis daardie Jesus wat perfek kom leef, wat ook sterf, 
maar wat die doderyk en die dood fi naal oorwin! Daarin wys Jesus dat 
Hy die Regeerder is oor die dood en die doderyk. Dat die dood Hom 
nie vashou nie, maar ook nie sy volgelinge gaan vashou nie! Dis nie net 
dat Jesus oorwin nie. Hy oorwin vir jou en my – wat op Hom bly ver-
trou!

Die boodskap van die boek Job sluit kragtig hierby aan. Die boodskap: 
in hierdie lewe, aan dié kant van die graf, gaan goed en sleg oor almal 
kom, maar by die gelowige dien dit tot opbou van sy geloof en tot 
suiwering van sy geloof. By die ongelowiges dien dit tot ewige oordeel 
en straf. Dis alleen deur op hierdie Almagtige God, Regeerder van hemel 
en aarde te vertrou en te vertrou dat sy Seun se lewe, kruisdood en 
opstanding fi nale verlossing bring,– dat die mens seker kan wees van ’n 
ewigheid saam met God! God is Oorwinnaar en Regeerder vir ewig!

Sing: Psalm 104-1:1, 3, 14, 15
Ds. IH Scholtz (Zak) (Bloempark)
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Vrydag 20 Augustus

Skrifgedeelte: Job 28
Fokusgedeelte: Job 28:15-19

Wysheid begin by die vrees van God!

Kennis is iets wat in ons tyd en eeu geredelik beskikbaar is. Jy kan net 
jou foon vat en ’n vraag intik en dadelik kennis oor omtrent enige 

on derwerp kry. Of die inligting altyd waardevol is of nie, is ’n ander 
vraag, maar die konsep is: Kennis is beskikbaar.

Wysheid aan die anderkant is ’n ander saak. As ons verder daaroor 
dink, is wysheid iets wat gegrond is op ’n basis. Wysheid is om te weet 
hoe om op te tree binne ’n gegewe situasie. 

Die vraag in die lewe is dus: Waar kan ons wysheid vind? Wysheid is 
gegrond op wat jy glo oor die lewe, oor die wêreld en natuurlik wat jou 
perspektief is oor God.

Job kyk terug op die gesprek wat hy met sy vriende gehad het. ’n 
Gesprek wat eintlik nie wysheid gebring het nie. Die vriende van Job 
het vasgevang gebly in hulle eie paradigmas en verkeerd verstaan Wie 
God is. Denke waarmee hulle God anders wou voorstel as Wie Hy werk-
lik is. Die vriende wil God voorstel as ’n God wat goed doen aan die 
gelowiges en sleg aan die ongelowiges. Job staan hierdie perspektiewe 
teë. Sy eie lewe spreek van iets anders. Binne Job se beproewings kom 
God juis wys Wie Hy werklik is!

Wysheid en verstand kan nie gekoop word nie (vgl. Job 28:15-19). 
Wysheid is meer waardevol as goud en korale en enigiets wat die mens 
kan aanbied. Dit kan nie geruil word vir geld nie. Die mens kan die 
aarde oopbreek en dinge in die wêreld verstaan, maar die mens kan nie 
wys heid deurgrond nie.

Waar kom ware wysheid dan vandaan? Eerstens, net God ken die weg 
van wysheid. Tweedens, wysheid begin by: “Kyk, die vrees van die Here 
is wysheid; en om van die kwaad af te wyk, is verstand” (vgl. Job 28:28). 
Hoe kan ons die Here vrees of dien? Deur verander te word, deur die 
werking van God se Gees. 

Op grond van wat sal ons die Here vrees? Op grond van die Wysheid 
van God Self, op grond van wat sy Seun vir ons gedoen het. Wat sy 
Seun in ons plek gedoen het. Deur Jesus Christus se off er en verlossing 
– en deur geloof in Hom – kan ons God vrees en kan ons weet hoe om 
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te leef, hoe om af te wyk van die kwaad en te doen wat goed is tot eer 
van God! Vol sirkel voltooi! Ware wysheid gevind.

Sing: Psalm 2-1:1, 4, 6
Ds. IH Scholtz (Zak) (Bloempark)

Saterdag 21 Augustus

Skrifgedeelte: Job 29 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Job 29

Die goeie ou dae

Het jy al terugverlang na die goeie ou dae? Dit is presies waarmee 
Job hier besig is. Job se woorde in hoofstuk 29-31 word beskou 

as ’n afsluiting van sy betoog om met die Here in gesprek te tree en ’n 
antwoord te kry op wat in sy lewe gebeur het.

Job begin om sy aandag te vestig op die voorspoed wat hy eens, as 
God se vertroueling, geniet het. God was die Almagtige by hom. Dit 
het groot seën vir hom en sy kinders ingehou. Hy het oral voorspoed 
geniet. 

Hy was soos die spreekwoordelike “boom met sy wortels by die 
water”. Dit was vir hom regtig die beste jare van sy lewe. Hy was ’n ge-
respekteerde besigheidsman. Jonk en oud het hom geëer. Almal wat 
van Job gehoor het, het goed van hom gepraat. Hy is geprys omdat hy 
reg en geregtigheid laat geskied het.

Job het gehoop op ’n sorgvrye aftrede ná ’n lang, vol lewe. Hy het 
gedink dat sy goeie getuienis en sy vroomheid vir hom iets sal beteken. 
Maar dinge het anders uitgewerk. Job verstaan nie hoekom nie! Hy wil 
weet waarom die Here al hierdie dinge toelaat.

In Job se worsteling hoor ons die noodroep na Christus. Sonder Chris-
tus sou daar geen sin en betekenis aan die lewe gewees het nie. As 
Nuwe-Testamentiese gelowiges kan die verlede nooit beter wees as die 
toekoms wat vir ons wag nie. Ons kan wel tydens die “waaroms van die 
lewe” terugkyk, maar dan nie na ons eie lewe nie, maar na die lewe en 
sterwe van Christus. 

Kyk terug en sien raak watter duur losprys Christus aan die kruis betaal 
het. Jy is vrygekoop!
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Daarom kan elke gelowige, ondanks omstandighede, met groot ver-
wagting vorentoe kyk na die volmaakte nuwe wat op ons wag.

Sing: Psalm 18-1:1, 14
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)

Sondag 22 Augustus

Skrifgedeelte: Job 30
Fokusgedeelte: Job 30:20 (1983-vertaling)

Ek roep na U om hulp, maar U antwoord my nie …

Het jy ook al soos Job gevoel? Nadat Job nostalgies teruggedink het 
aan sy verlede, fokus hy nou op die hede. Dit gaan glad nie goed 

met Job nie. Hy word bespot en verneder deur slegte mense. Job ervaar 
totale weerloosheid, ’n hulpeloosheid. Hy skryf dit nie aan die mense se 
optrede toe nie, maar aan God. Hy ervaar dat dit God is wat hom weer-
loos en hulpeloos gemaak het. Dan breek hy in ’n treurlied uit: “Ek roep 
na U om hulp, maar U antwoord my nie. Hier staan ek, maar U steur U 
nie aan my nie.”

In Job se hopeloosheid voel dit vir hom of die Here van hom vergeet 
het, of Hy teen hom gedraai het. Dit kook in Job. Hy kom nie tot rus nie. 
Baie mense kan hiermee identifi seer. Ek bid, maar dit voel of my gebed 
teen die plafon vasslaan. Niks verander aan my situasie nie. Dit voel of 
die Here van my vergeet het.

Alhoewel dit vir Job gevoel het of die Here van hom vergeet het en 
sy rug op hom gedraai het, was dit nie werklik so nie. Die Here praat 
met Job. 

Nadat die Here met Job gepraat het, kom Job tot hierdie belydenis: 
”Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit 
… Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: U wonderdade 
was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie.”

Net soos die Here met Job gepraat het, praat Hy ook met ons deur sy 
Woord en Gees. Mag jy sy stem hoor en mag jy daartoe kom om saam 
met die psalmdigter te sing: 

“O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in 
Gods lof onlustig as die spotstem jou bestry? Menigmaal het Hy jou druk 
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laat verwissel in geluk. Hoop op God, in Hom weer rustig! In sy lof sal ’k 
my verlustig.”

Sing: Psalm 42-1:1, 7
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)

Maandag 23 Augustus

Skrifgedeelte: Job 31 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Job 31

’n Plegtige verbintenis tot vroomheid

Job sluit sy saak af met ’n verklaring van sy verbintenis tot vroomheid. 
Van die nostalgie van die verlede waarin hy die vreugde gesmaak het 

as God se vertroueling, regdeur die pyn van die gevoel dat God hom 
verlaat het, gaan staan hy steeds vas in sy oortuiging om die Here te 
bly dien, al bars die bom. 

Al verstaan Job God nie, vertrou hy Hom as die Regverdige en 
Alwetende! Net soos Job kan jy ook tydens die “waaroms van die lewe” 
op die Here vertrou. 

Al verstaan ons nie alles wat met ons gebeur nie, kan ons seker wees 
dat dit tot ons voordeel is – die geskiedenis van Job leer ons dit. Wat 
bly dan vir ons oor? ’n Lewe waarin ons God eer as die Koning van ons 
lewens! ’n Lewe waarin ons ons opnuut verbind om vroom en opreg te 
lewe om vir God dankie te sê dat ons vas op Hom kan vertrou.

Sing: Psalm 146-1:3, 6
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Dinsdag 24 Augustus

Skrifgedeelte: Job 32-33
Fokusgedeelte: Job 33:8-13

Leef vanuit Christus se genade!

In Job 32 en 33 staan ons by ’n spreekwoordelike kruispad – waarheen 
nou?! Die drie vriende (Elifas, Bildad en Sofar) van Job het baie vrae 

gevra na die waarom en die oorsprong van Job se lyding. Hulle het vas 
geglo dat rampe en siekte ’n direkte gevolg is op sonde (Job 8:11). Job 
het orals in hulle gesprekke hulle teorieë afgewys dat lyding nie altyd ’n 
straf op die sonde is nie. Daardeur het hy hulle tot swye gebring.

Waarheen nou?! Elihu tree toe op die voorgrond (32:18). Die Here 
stuur nog iemand (’n tipe wegbereider) om die lig van God se Woord 
oor die “waaroms” te laat skyn (32:2)! Hy begin in hierdie hoofstukke 
enkele dinge te herhaal wat Job gesê het. Hy kom tot die gevolgtrekking 
van twee kernsake in sy gesprek met Job: (a) dat Job homself onskuldig 
verklaar ten koste van God se geregtigheid (33:9), en (b) dat Job ten 
onregte vir God beskuldig het van die onregverdige vyandskap en 
stilswye (33:10-11).

Elihu wys aan Job dat dit nie vir hom gaan oor sy lewe voor die rampe 
nie, maar juis oor sy woorde ná die rampe. Vir Elihu gaan dit nie oor Job 
wat vashou aan sy onskuld nie, maar dat Job sy onskuld op ’n bepaalde 
wyse voorhou en verdedig. Elihu praat juis op só besondere manier met 
Job, vanweë die feit dat Job in sy redenering (worsteling) met God durf 
twis (33:13). Bedoelende dat hy deur die “vashou“ aan sy eie onskuld 
God beskuldig het van vyandige bedoelings (33:10). Dit het Elihu in Job 
se woorde afgekeur.  

Tereg! Net soos Job se vriende hom aangekla het, so het Job van sy 
kant God aangekla (deur homself te verdedig). Daarop wys Elihu vir 
Job direk op die waarskuwing van hoogmoed (33:17), juis omdat Elihu 
besef dat Job sy goeie saak (Job 1 en 2) nie altyd goed verdedig nie.

Nou is die vraag, wat wil die Here deur Elihu vir Job sê? Die Here 
het deur lyding sy redding in die oog! Dit is juis waartoe al ons lyding 
heenwys. Ons lyding moet gesien word in die lig van die lyding van 
Jesus Christus! Die Goeie Nuus! Die Blye Boodskap! Die ware kruispad 
in en deur ons Here Jesus Christus! Job se vriende het bly “hamer” en 
gesê “lyding is straf op die sonde”. Hierop sê Elihu: “lyding is loutering.” 
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Daarin sien ons die Goddelike rede waarom Christus die lyding moes 
ondergaan, sodat ons lyding nie sal volstaan by die waaroms (en daarby 
vashaak) nie, maar dat ons sal uitkom by die waartoe van lyding! NIE ’n 
bewys van God se straf NIE, maar ’n bewys van sy liefde! Loutering en 
tugtiging is in die oë van die Here nie dinge wat téén mekaar werk nie! 
Dit is kragtens Christus se lyding ’n geloofstoets!

God roep ons deur die geloof op in hierdie gedeelte om nie vanuit 
ons aardse oë te probeer verstaan nie. Ons wysheid lê nie in “ons” nie! 
Die wysheid is geopenbaar in Jesus Christus! Leef vanuit Christus se 
genade!

Sing: 100-1:1-4
Ds. GJ Erasmus (Gert) (Pretoria-Magalieskruin)

Woensdag 25 Augustus

Skrifgedeelte: Job 34
Fokusgedeelte: Job 34:14-15

Vertrou op die Here tydens die “waaroms” van die lewe!

In Job 34 vind ons Elihu se tweede gesprek en rede. Job kla ten onreg 
dat God onregverdig regeer!
Die vraag in hierdie hoofstuk is: Regeer God altyd ewe regverdig 

(34:17)? Dit was Elihu se rede-aanvoering (34:31). Ons weet immers 
(van uit die vorige hoofstukke) hoe die drie vriende hierdie vraag beant-
woord het. Ons weet óók immers (vanuit die hele Skrifopenbaring) dat 
God regverdig is en nooit onreg doen nie (34:10, 12)! In Job se oë sien 
hy ’n klomp uitsonderings op God se reël (34:5-6). Dit is juis wat Elihu in 
sy tweede gesprek by wil uitkom: dat die Godsbestuur (hfst 32-33) nog 
steeds geld dat God oor alles regeer (34:31-37).

Elihu neem hier ’n ander posisie in as in die vorige twee hoofstukke. 
Hier staan hy as’t ware ’n tree terug – hy bestraf nie vir Job oor die oor-
saak van sy lyding nie, máár hy bestraf hom oor sy houding ónder die 
lyding (gesindheid) (34:31-32). Vir Elihu is Job geen goddelose nie, maar 
’n regverdige wat in die geloof gelouter moet word. Daarom vermaan 
hy Job (vs 17-18, 29) oor sy taal (opstandig en hoogmoedig). Daarom 
wou Elihu hom tot die besef bring dat hy nie God se regverdigheid in 
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twyfel kan trek nie (vs 29-30). Elihu roep hom tot besinning en geloof! 
Die lesse wat Job moes leer, is: God behandel jou nooit onregverdig nie 
(vs 1-9). God is juis die Skepper en liefdevolle Onderhouer van dit wat 
Hy geskep het (vs 10-15). Hy besit die regeermag (vs 16-20). Hy regeer 
nie net nie, maar is ook die Alwetende (vs 21-33). Elihu bring hom op ’n 
pastorale manier by die kern uit hoe God regeer! (vs 21).

God se weë is vir ons as mens soms onverstaanbaar! Dit het Hy juis 
aan ons geopenbaar in en deur sy Seun Jesus Christus! In die onver-
staanbaarheid (beperkte insig) lei die Here ons, net soos Elihu vir Job, 
om na ons gesindhede te kyk. Die feit is: Hy regeer (hfst. 34)! Maar in 
sy regering het ons ’n opdrag as dienskneg om die ware Dienskneg se 
spore na te volg (deur die Woord) (Fil. 2).

Soos Salomo in Spreuke 22 sê: Wie nederig is, dien die Here …! Mag 
ons God deur sy Gees ons lei om waarlik sy Woord prakties uit te leef! 
Die Gees sal ons in die volle waarheid lei (Joh. 16:13). Daarom hoef jy 
nie te vrees vir die dag van môre of oormôre nie (Matt. 6:34) omdat dit 
alreeds deur God bepaal is (Ps. 139:16).

Leef vanuit dié geloofswete! Vertrou die regverdige God, want Hy 
ont trek Hom nie van jóú nie (vs 14)! Hy het juis vir jou die asem van die 
lewe gegee (vs 15) om Hom as sy kind bo alles te dien!

Sing: Psalm 145-1:1, 10, 12
Ds. GJ Erasmus (Gert) (Pretoria-Magalieskruin)

Donderdag 26 Augustus

Skrifgedeelte: Job 35
Fokusgedeelte: Job 35:9-11

Soek na God en nie net na uitkoms nie

Waaraan hou jy vas wanneer die lewe moeilik is? Waar soek jy jou 
troos? As gelowiges lewe ons met die troos dat God in beheer is. 

Dat Hy ook die moeilike en seer dinge in ons lewens toelaat en gebruik 
om ons te vorm. Dat teenspoed nie ’n teken is dat jy nie God se kind is 
nie – die Bybel is vol getroue gelowiges wat deur moeilike tye gegaan 
het. Gelowiges soos Job.

En al het ons hierdie voorbeelde, al het ons God se beloftes in sy 



 255

Woord oor wat Hy besig is om in ons lewens te doen met beproewings, 
kan ons dit so maklik vergeet. Ons kan so maklik dink die lewe het net 
betekenis wanneer dinge goed gaan. Ons kan maklik hulp en uitkoms 
soek, maar nie na God draai nie.

Job moes dit onthou en ons moet dit onthou: Betekenis en troos 
is net by God te vinde. Hy gee dit aan elkeen van sy kinders in Jesus 
Christus. Hy troos ons met Jesus Christus. Hy troos ons deur sy Gees 
wat ons herinner dat ons ewig aan Hom behoort. God laat Hom nie 
manipuleer nie, maar Hy luister na die gebede van sy kinders.

Lewe as sy kind wat weet dat God in beheer is. Draai daagliks na 
Hom toe – nie net wanneer jy uitkoms wil hê nie. Roep Hom daagliks 
in gebed aan. Jou hemelse Vader is lief vir jou, Hy sorg vir jou en Hy 
sal jou veilig bewaar. Troos lê nie in gedetailleerde antwoorde op al jou 
waarom-vrae nie. Troos lê in ’n verhouding met God. Soek Hom en nie 
net ’n makliker môre nie.

Sing: Psalm 71-1:1, 13
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)

Vrydag 27 Augustus

Skrifgedeelte: Job 36-37
Fokusgedeelte: Job 37:5

Wysheid lê in die besef van God se almag

Wat doen jy wanneer die storms van die lewe jou tref? Waar kry jy 
skuiling as die wind van seerkry waai? Waar bly jy droog wanneer 

die stortreën van beproewing val? Die storms gaan kom. Niemand 
spring dit vry nie.

Die Here leer ons dat wanneer die storms kom, ons gereed moet 
wees. Dat ons op die regte dinge moet fokus, anders gaan ons heen en 
weer geslinger word, anders gaan ons nie troos en hoop hê nie.

As mense kyk ons dikwels in die storms vas. Ons dink ons gaan 
getroos word as ons presies weet hoe die storm in ons lewens werk en 
waarom dit in ons lewens is. Nou herinner die Here ons dat ons nie só 
op die storm gefokus moet wees dat ons nie na Hom kyk nie. As ons 
wil sin maak van ons lewens – van die voorspoed en die teenspoed - 
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moet ons onsself gedurig herinner dat God almagtig is en dat Hy in 
beheer is. Dat Hy presies weet wat Hy doen. Dat Hy ook in beheer van 
die storms in ons lewens is. Hy laat dit in ons lewens toe om ons heilig 
te maak. Hy laat dit in ons lewens toe om ons los te maak van al ons 
aardse reddingsbootjies. Hy laat dit in ons lewens toe om ons te lei om 
ons te verwonder oor sy almag.

Die storms van die lewe is nie God se straf oor jou sonde nie. Jesus 
Christus het reeds die straf ten volle in jou plek gedra. Jy is veilig in die 
storms omdat God in sy almag ook oor die storms heers. God stuur 
die storms tot jou beswil. God se almag maak dat ons Hom ook in die 
storms kan prys. Ware wysheid is om te weet dat God almagtig is en 
om Hom te vertrou.

Sing: Psalm 33-1:2, 4
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)

Saterdag 28 Augustus

Skrifgedeelte: Job 38-39
Fokusgedeelte: Job 38:3

God vra die vrae!

Na al Job en sy vriende se gepraat, na elkeen se antwoord oor wat 
eintlik in Job se lewe aan die gang is, na al die vrae wat heeltyd 

deur Job se kop gemaal het, na baie gepraat van mense, is God nou aan 
die woord. Hy maak Job stil.

Die vrae wat Hy hom vra, gaan oor sy skeppingswerk. Dit gaan oor 
sy almag en sy alwysheid. Verstaan jy wat Ek gedoen het, Job? Was jy 
daar? Kan jy so iets doen?

Na al God se vrae oor die noukeurigheid waarmee Hy geskep het, is 
Job stil. Stil omdat hy besef het dat die mens God nie in die beskuldi-
gingsbank kan plaas nie. Stil omdat hy besef het dat God alwetend is. 
Stil omdat hy besef het dat sy troos daarin lê dat God alles weet. 

Waar ons so maklik dink ons gaan getroos wees as ons al die ant-
woorde het, herinner die Here ons hier dat Hy al die antwoorde het. 
Dat Hy in beheer is. Dat Hy die Skepper en die Onderhouer is. Dat Hy 
presies weet wat Hy doen. En dit is vir ons genoeg. Ons hemelse Vader 
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is in beheer en Hy weet presies wat Hy doen en waarom Hy dit doen.
As God se kinders deur ons Here Jesus Christus het ons daarom altyd 

hoop. Ons kan onder leiding van die Gees ook in ons seer en moeilike 
dae ons berusting in God vind. Die God wat alles geskep het deur net te 
praat, sorg vir jou. Ons kan baie praat en baie vrae vra, maar ons word 
stil wanneer ons herinner word dat God volkome in beheer is. Vind jou 
troos daarin!

Sing: Psalm 104-1:13, 14, 15
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)

Sondag 29 Augustus

Skrifgedeelte: Job 40:1-9, 20 – 41:2
Fokusgedeelte: Job 40:9 (1983-vertaling)

Ons redding lê by God

Nadat God die eerste keer met Job gepraat het oor sy omstandighede 
(Job 38 en 39), besef Job dat hy geen verweer teen God het nie en 

besluit hy om eerder stil te bly (Job 39:37, 38). Hy voel homself nie 
opgewasse om ’n antwoord te gee op sy swaarkry nie, ten spyte daar-
van dat hy nie altyd met God se optrede saamstem nie.

As God die tweede keer met hom praat, gebruik Hy twee wilde diere 
uit die natuur, wat oënskynlik geen voordeel vir die mens inhou nie, 
en waarvoor mense moet vlug en bang wees. Job moes leer dat die 
wêreld nie net om homself en sy eie belange draai nie, en dat God alles 
nie net ter wille van die mens gemaak het nie. Volgens God het Job dit 
belangriker geag dat sy eie belange bo God se welbehae moet staan. 
Maar God kan nie voor ’n aardse regter gedaag word en sy optrede on-
geldig verklaar word nie. ’n Mens kan ook nie maar net voorgee en dan 
nie die vermoë hê om dit uit te voer nie. Om dit vir Job te verduidelik, 
gebruik God die voorbeelde van die see koei en die krokodil. Net soos 
in die geval van die seekoei wat baie sterk is, is die krokodil nie ons 
speelmaat nie, en laat hy hom nie sommer deur mense vang nie. Job 
kan nie homself deur sy eie krag of mag red nie, nie eers teen die wilde 
diere nie. Ons redding lê nie by onsself of ons eie vermoë nie, maar by 
God wat Jesus Christus na die aarde gestuur het om sy kinders te red, in 
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wie Hy ’n welbehae het (Luk. 2:14). Ons insig kom van die Heilige Gees 
wat ons in staat stel om God beter te verstaan.

Sing: Psalm 128-1:1
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)

Maandag 30 Augustus

Skrifgedeelte: Job 42:1-6 
Fokusgedeelte: Job 42:5, 6 (1983-vertaling)

Hoor wat God self sê

Job het tot ander insigte gekom as dit oor al die “waaroms” van die 
lewe gaan. Aan die hand van die voorbeelde van die seekoei en die 

krokodil is God by magte om al sy planne op die aarde te verwesentlik. 
Die seekoei en die krokodil kan nie in ons wildste drome aan mense 
onder werp word nie, en God het daarmee sy doel. Job kom tot die 
besef dat dit verkeerd is om met God te begin redeneer oor wat sy be-
doe ling is met alles wat gebeur. Daar is ’n grens gestel aan menslike 
vermoëns en insig. Job voel dat hy kon praat toe hy (en sy vriende) 
alleen met menslike perspektiewe rekening moes hou, en toe hy oor 
God se werk kon praat asof dit dieselfde as mense se werk was. Maar 
dit was alles niks meer as ’n gepraat en hoorsê nie. Toe hy met God self 
moes redeneer en sy saak stel, kon hy nie meer antwoorde gee nie. Hy 
het God se werk in die wonderbare skepping gesien, en alles het skielik 
an ders geword. Alles wat Job in sy menslike beperktheid beweer het, 
trek hy terug. En hy val in eerbied voor God op die grond neer, en voel 
niks beter as stof en sand nie. In ons baie vrae na die “waaroms” van 
die lewe, kom ons noodwendig op daardie plek dat ons nie meer al die 
antwoorde kan gee nie. Ons menslike insigte het beperkings en grense. 
Dit is dan dat ons staatmaak op geloof, om oortuig te wees van die 
dinge wat ons nie sien nie (vgl. Heb.11:1). Die geloof in God die Vader 
en ons voorsiening, in Jesus Christus en ons verlossing, en in die Heilige 
Gees en ons heiligmaking.

Sing: Psalm 77-1:1, 6
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Dinsdag 31 Augustus

Skrifgedeelte: Job 42:7-17
Fokusgedeelte: Job 42:8 (1983-vertaling)

Die genade van die Here

Saam met Job, moet sy vriende ook tot ander insigte kom wanneer 
dit oor die “waaroms” van die lewe gaan. Job se woorde, anders 

as die woorde van sy drie vriende, was meer aanvaarbaar vir die Here 
gewees. Die drie vriende van Job het telkens aan Job voorgehou dat 
vroom heid beloon word en dat goddeloosheid bestraf word. In Job se 
tye van diep vertwyfeling het hy nooit probeer voorgee dat hy God vir 
sy persoonlike voordeel gedien het nie.

Job moes vir sy vriende ’n soenoff er aan die Here bring as teken dat 
hulle God se fi nale beslissing ter harte geneem het. Hierdie off er moet 
in teenwoordigheid van Job gebring word as erkenning dat hulle God 
voor hom in verkeerde lig gestel het. En Job moet vir hulle bid sodat 
hulle nie gestraf word vir hulle dwaasheid nie! Geen pleidooi het groter 
krag as wanneer die slagoff er intree by God vir hulle wat hom beledig 
en verneder het nie. Die voorbidding het nie alleen vergifnis vir Job se 
vriende beteken nie, maar ook seën vir Job self.

Ons lees in die Nuwe Testament dat Jakobus aan die einde van sy 
brief baie waarde heg daaraan om nie oor jou naaste te oordeel nie 
(Jak. 4:11), om te volhard in die geloof (Jak. 5:11) en om vir mekaar 
voor  bidding te doen (Jak. 5:16). Al hierdie dinge is lesse wat geleer 
word in die boek van Job. 

As ons worstel met die “waaroms” van ons lewe, mag ons nie vergeet 
dat God die enigste ware Regter is, en dat Jesus Christus uit genade ons 
straf op die sonde gedra het nie. Met die krag van die Heilige Gees kan 
ons soos Job volhard en kan ons vir ons vyand en vriend voorbidding 
by God doen.

Sing: Psalm 130-2:1, 2
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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September: Titus, Filemon en Judas

DIE BRIEF AAN TITUS

Titus was n jong mededienskneg van Paulus wat die gemeentes op 
die eiland Kreta “georganiseer” het. By die inleiding van brief is dit 

duidelik dat daar ’n besondere band tussen Paulus en Titus was (Paulus 
noem hom “my egte seun volgens ons gemeenskaplike geloof”) (Tit. 1:3 
DV). Baie Skrifverklaarders is van mening dat Titus in Antiogië in Sirië 
gebore is, waar Paulus en Barnabas begin het om saam die evangelie 
ver kondig (vgl. Hand 11:19-26) – dit is waarskynlik hoe Titus oor Pau lus 
se pad gekom het. Waarskynlik ná Paulus se eerste vrylating uit gevan-
genskap in Rome het hy na die eiland Kreta gereis en Titus saam met 
hom geneem (hierdie reis is nie in besonderhede in die Nuwe Testa ment 
vir ons aangeteken soos met Paulus se drie sendingreise nie). Paulus het 
die evangelie aan die Kretensers verkondig, maar blykbaar weer vertrek 
voordat ’n behoorlike gemeente gevestig is. Daarom het hy vir Titus 
agtergelaat om die gemeentes in orde te kry (vgl. Tit 1:5).

Saam met die twee briewe aan Timoteus maak die brief aan Titus deel uit 
van die pastorale briewe. Die brief self maak dit duidelik dat die Paulus 
die skrywer is (vgl. Tit 1:1-4) en hy het waarskynlik die brief in 62-63 
nC geskryf. Die apostel skryf hierdie brief om vir Titus en die onderskeie 
gemeentes van Kreta te help met die ordelike ontwikkeling van hulle be-
diening. Die gesonde leer en lewe in die Here is van kardinale belang om 
die gemeentes suiwer en heilig te hou.

In hierdie opsig wil die kort brief aan Titus ons persoonlik en ons gemeentes 
oproep om die gesonde geloof in die Here te leer en te lewe. Op die pad 
van die suiwere leer moet ons persoonlike en gemeentelike lewe getuig 
van heiligheid in die Here tot eer van die Here.

DIE BRIEF AAN FILEMON

Hierdie gevangenskapbrief van Paulus (vgl. vs 1, 9, 19) is die kortste 
van sy geskrifte in die Nuwe Testament en saam met die Timoteus- 

en Titusbriewe die enigste wat aan ’n individu gerig is. Paulus skryf hierdie 
persoonlike brief aan Filemon in dieselfde tyd as die Kolossensebrief 
tydens sy eerste gevangenskap in Rome ongeveer 60 nC.

Filemon was ’n baie prominente fi guur in die Kolossense-gemeente. Hy 
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het waarskynlik tydens die bediening van Paulus in Efese tot bekering 
gekom. Filemon was welgesteld en het ’n huis besit waarin die gemeente 
van Kolosse gereeld byeengekom het (vgl. vs 2). Vanuit die brief is dit 
duidelik dat Filemon betrokke en aktief was in die uitbou van die Here 
se koninkryk (vgl. vs 1). Hy het ook ’n slaaf besit, Onesimus. Onesimus 
het van sy meester af weggeloop en by Paulus, wat in daardie stadium 
’n gevangene in Rome was, uitgekom. Presies hoe Onesimus en Paulus 
mekaar leer ken het, word nie aan ons genoem nie. Belangrik is egter 
dat Onesimus deur Paulus se toedoen en evangelieverkondiging Christus 
leer ken en tot bekering gekom het. Uit die brief is dit duidelik dat Paulus 
en Onesimus aan mekaar geheg geraak het en dat Paulus graag vir 
Onesimus by hom sou wou hou om te help met die bedieningswerk (vgl. 
vs 11-13, 16). Die apostel besef egter dat die verhouding tussen Filemon 
en Onesimus herstel moes word. Enige wegloopslaaf is in daardie tyd as 
’n krimineel beskou en kon selfs daarvan verdink word dat hy sy meester 
besteel het (vgl. vs 18). Onesimus moes terugkeer na Filemon om vrede te 
maak. Paulus stuur saam met Onesimus ’n brief aan Filemon waarin hy 
Filemon aanmoedig om Onesimus te vergewe en hom terug te ontvang 
– nie net as slaaf nie, maar as ’n nuwe broer in Christus.

Die brief aan Filemon benadruk dat ons mekaar moet vergewe soos God 
ons in Christus vergewe het. Interessant genoeg beveel Paulus nie vir 
File mon om Onesimus as slaaf te bevry nie. Nee, al wat hy vra is dat 
File mon vir Onesimus soos ’n broer in Christus behandel. Ten spyte van 
ver skillende sosiale statusse, ontvang gelowiges mekaar in die liefde van 
Christus!

DIE BRIEF VAN JUDAS

Die kort Judasbrief (slegs 25 verse) word geskryf deur die “dienskneg van 
Jesus Christus en broer van Jakobus” (Jud:1). Judas se verwantskap 

met Jakobus maak dit duidelik dat hy familie is van Jesus – hy en Jakobus 
is twee van Jesus se broers (vgl. Mark 6:3; Matt 13:55). Judas stel homself 
egter nie bekend as die broer van Jesus nie, maar beklemtoon (net soos 
Jakobus, vgl. Jak 1:1) eerder sy geloofsbande met Christus – hoe anders 
as ons wat só graag benadruk dat ons familie van dié en dié is.

Die Judasbrief toon ooreenkomste met die tweede brief van Petrus (veral 
2 Pet. 2). Daarby is daar ook ooreenkomste met die brief van sy broer 
Jakobus. Sommige Skrifverklaarders is selfs van mening dat Judas die 
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plek van sy broer Jakobus in die Jerusalemgemeente ingeneem het nadat 
Jakobus waarskynlik in 62 nC vermoor is. As ons hierdie gegewens in ag 
neem, en ook die ooreenkomste met 2 Petrus, blyk dit of die Judasbrief 
tussen 60 en 70 nC geskryf is.

In Judas:3-4 word die aanleidende rede gegee tot die skryf van die brief. 
Aan die een kant is dit om die leringe van dwaalleraars te bestry en aan 
die ander kant om die gelowiges (daar is nie sekerheid oor wie die eerste 
lesers was nie) op te roep om hulle lewe te bou op die suiwere leer en 
lewe in ons Here.

Die kort brief-preek van Judas is ’n duidelike oproep tot ons en ons ge-
meentes om nie te wankel voor die dwaalleer van ons tyd nie, maar 
standvastig die suiwere geloof in ons Here te leer en te leef. Staan vas in 
die heiligste geloof!
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Woensdag 1 September

Skrifgedeelte: Titus 1:1-2
Fokusgedeelte: Titus 1:1-2

Ons verlossing deur Christus is van ewigheid af

Aan wie is jou en my geloof te danke? Wanneer het dit begin? Wanneer 
gaan dit ophou? Paulus skryf aan Titus, ’n Griekse gelowige, oor ’n 

aan grypende waarheid wat sy, die gelowiges op Kreta, en jou en my 
ge loofslewe raak.

Hy begin sy kragtige brief aan Titus deur ’n langer as gewoonlik in-
leiding waarin hy geen doekies omdraai nie. God het hom (wat Paulus 
is) geroep en gestuur om mense wat Hy uitverkies het, tot geloof te lei. 
Die mense (wat ek en jy is) se geloof het sy oorsprong by God. In vers 
2 staan dit daardie oorsprong is “van ewigheid” af (1933-vertaling) of 
“lank gelede” in die 1983-vertaling, wat dit in lyn bring met die Raads-
plan van God. Per implikasie is dan ook ingesluit dat die geloof nie 
gaan ophou nie.

Paulus roep ons op tot die kennis van hierdie waarheid. Dis die seker-
heid van ons geloof. Al gebeur wat … al faal ek self, al is die aanvalle van 
die bose hoe geweldig, my geloof in Jesus Christus lê in Hom, nie in my 
geloof nie. Dit is die hoop van die ewige lewe wat God belowe het. Dit 
is ons geloofsekerheid. God hou woord! Dis die basis van ons geloof.

Nou sê Paulus ’n belangrike ding: Hierdie wete lei tot die dien van 
God. Daar vind ’n metamorfose plaas. Ons harte verander, ons denke 
ver nuwe, ons dade is tot eer van God, want Hy is die alleroorvloedigste 
goedheid wat ons hele wese versadig met sy liefde … Jesus ons Ver los-
ser. 

Kom ons dank Hom vir hierdie geloof en waarheid, en kom ons bid 
die Heilige Gees om ons elke dag te leer om so saam met ons Verlosser 
te leef.

Sing: Psalm 33-1:1, 2
Ds. E Naudé (Emile) (Boksburg)
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Donderdag 2 September

Skrifgedeelte: Titus 1:3-4
Fokusgedeelte: Titus 1:3-4

Die regte tyd

Titus was ’n Griek wat onder die bediening van Paulus ’n gelowige 
geword het. Dit het juis deur die prediking van Paulus gebeur – die 

pre diking waarvan hy nou aan Titus skryf.
Ons lees dat Paulus by geleentheid vir Titus na die gemeente in Korinte 

gestuur het om te gaan help met probleme wat hulle ondervind het (2 
Kor. 7, 8). Hy het ook saam met Paulus gereis na Jerusalem (Gal. 2:3). 
Hulle was ook saam in Kreta en Paulus het hom daar agtergelaat om 
sekere take in die gemeente te verrig.

Paulus skryf nou juis die brief aan hom om met die bediening te help. 
Dit gaan oor die bekendmaking van die Woord. Die bestemde tyd of 
die regte tyd het aangebreek, wat beteken dat dit nou is. Soos wat hy vir 
Timoteus ook gesê het: hou aan tydig en ontydig met die verkondiging 
van die Woord. Dit is die Woord van verlossing. Die Woord kom van 
God ons Vader en Jesus Christus – hulle is beide ons Verlosser.

Ons bely dat die Woord van die Here die fondament en middelpunt 
van die kerk is, want daarin gaan dit oor God en sy groot reddingsdade 
in Jesus Christus. Ons moet dus altyd waak dat ander dinge in die kerk 
nie belangriker word as die Woordverkondiging nie. Dit is en bly die 
groot ste taak van die kerk en elke volgeling van Jesus Christus.

Daarom beteken dit dat ons voortdurend ons sal verdiep in die 
Woord, nie net deur dit te lees nie, maar veral toe te laat dat die Here 
deur die Heilige Gees en die Woord met ons sal werk om ons te vorm 
en te bemagtig om draers van sy Woord te wees. Wanneer die Here so 
met ons praat – sy Woord aan ons bekendmaak – is dit die regte tyd om 
die Woord uit te dra en uit te leef.

Sing: Skrifberyming 14-3:4
Ds. E Naudé (Emile) (Boksburg)
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Vrydag 3 September

Skrifgedeelte: Titus 1:5-9
Fokusgedeelte: Titus 1:5-7

Betroubare manne om die betroubare evangelie uit te dra

Nadat Paulus ’n rukkie saam met Titus op die eiland Kreta gewerk 
het, laat hy vir Titus daar agter om ouderlinge te kies in elke dorp 

sodat die gemeentes georden en toegerus kan word om ware getuies 
van hulle geloof te wees. Kreta het baie agteruitgegaan ná ’n reeks aard-
bewings en vulkaniese uitbarstings, sodat die eiland deur seerowers 
in geval is en die samelewing in ’n spiraal al slegter geword het. Die 
Kre tensers is uitgemaak as seerowers, diewe, vrate, leuenaars, luiaards 
en ongediertes (1:12). Titus moes self betroubare manne as ouderlinge 
aan stel, anders het ’n korrupte en siek samelewing korrupte leiers aan-
gestel. Die ouderlinge moes aan die volgende vereistes voldoen om 
die boodskap van die betroubare God (vs 2 – Die God wat nie kan lieg 
nie – OAV) geloofwaardig te verkondig:

Hulle moes ouderlinge wees in die ware sin van die woord (presbuteros 
– oudste) – vers 5. Hier lê die klem op die leiding. Hulle moes ’n voor-
beeld stel in hulle huwelik, huisgesin en die samelewing (vs 6). ’n 
Goeie samelewing word immers op gesonde huwelike en gesinne 
ge bou.
Hulle moes opsieners wees (episkopos) – vers 7a. Hier kom die toe-
sighouding oor leer en lewe meer in die fokus.
En hulle moes goeie rentmeesters van God se huishouding wees 
(oikonomos) – vers 7b. Beheer en orde in die gemeente en daaglikse 
be stuur kry hier die klem.
Verder noem vers 7 vyf dinge wat ’n ouderling nie moet wees nie: 
aan matigend (koppig/eiewys), opvlieënd (humeurig), dronkaard 
(ver slaaf), rusiemaker (bakleierig) of soeker van oneerlike wins (per-
soonlike wins).
So wil die betroubare Here destyds en vandag betroubare manne in 

sy kerk hê wat die betroubare evangelie van Jesus Christus se verlossing 
be troubaar sal verkondig.

Sing: Psalm 9-2:1, 6
Ds. TJ Potgieter (Theunis) (Port Elizabeth)
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Saterdag 4 September

Skrifgedeelte: Titus 1:5-9
Fokusgedeelte: Titus 1:8-9

God rus ouderlinge toe met sy betroubare Woord en Gees

Ons het in verse 6 en 7 die negatiewe eienskappe gesien wat ’n ou-
derling nie moet hê nie. In vers 8 en 9 word sewe positiewe ver-

eistes gegee waaroor ’n betroubare ouderling wel moet beskik. Meeste 
van hierdie vereistes het met die ouderling se karakter te doen en nie 
met sy kennis en vermoëns nie. Hoe jyself lewe en teenoor jou mede-
mens optree, wys jou karakter.

“Gasvryheid” wys eintlik op jou liefdesdiens en ’n ontvanklike en oop 
hart vir jou medegelowige en vreemdelinge. Hy moet die “goeie liefhê” 
– veral om goed te doen tot voordeel van sy medegelowiges. 

“Verstandig” wys op nugtere denke en selfbeheersdheid om 
gebalanseerde leiding te gee en nie na uiterstes oor te slaan nie – dus 
’n egalige persoonlikheid op wie ’n mens kan reken. 

“Regverdig” beteken dat jou verhouding tot God en jou medegelowige 
reg moet wees – niemand voortrek nie, maar almal gelyk voor God 
behandel. 

“Vroom” wys op sy heilige leefwyse en verhouding met God wat 
uitkom in sy optrede. 

“Selfbeheersing” is een van die vrugte van die Gees. Jy beskik oor die 
vermoë om jou sondige drange en impulse te beheer.

Ouderlinge wat aan God se betroubare Woord vashou, is goeie leiers 
omdat hulle hul eie voorkeure onderwerp aan dit wat God in die Bybel 
vra. As hy dan die Woord aan mense bring, is dit volgens die gesag-
heb bende leer van die apostels en daarom ook die leer van God. Met 
hierdie woord wat in hulle harte lewe, sal God hulle die vermoë gee om 
gelowiges te leer, te bemoedig/vermaan en dwaalleer te weerlê.

Hierdie belangrike opdrag kan ’n ouderling net doen as hy deur die 
ver lossingswerk van Christus ’n nuwe mens is en deur die Gees gelei en 
toegerus word. Bid daarom vir jou dominee en ouderling(e).

Sing: Psalm 134-1:4
Ds. TJ Potgieter (Theunis) (Port Elizabeth)
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Sondag 5 September

Skrifgedeelte:Titus 1
Fokusgedeelte: Titus 1:10-12

Waak oor jou lewe in diens van God en jou hoop op die ewige 
lewe!

Ware predikers is soos Paulus: slaaf van God (soos letterlik in vs1 
staan, vertaal as dienaar). Hulle is hart en siel gewy aan die Op-

draggewer en sy doelstelling: om God se uitverkorenes te lei tot geloof, 
kennis van die waarheid, sodat hulle ’n lewe gewy aan God kan lei, en 
vas kan hoop op God se belofte: die ewige lewe (vs 1-3).

Dan is daar leraars wat sê dat hulle God se Woord verkondig, maar 
hulle boodskap is in stryd daarmee. Ouderlinge wat vashou aan die 
be troubare woord (vs 9) sal hulle argumente kan ontmasker en weerlê. 
Deels met die oog op weerlegging van die valse leraars in Kreta se ge-
meentes, moes Titus ouderlinge aanstel. Hierdie vals leraars het veral 
uit die geledere van die Joodse bekeerlinge gekom.

Titus moes die ouderlinge toerus sodat hierdie leraars se mond ge-
noer word, want die skade aan die gemeente en ons geloof is baie 
groot: hulle ondermyn die waarheid (vs 1-2) wat lei tot ’n lewe van 
diens aan God en wat hoop gee op die ewige lewe. Dit is die waarheid 
wat in Jesus Christus geopenbaar is: slegs in Hom is daar ewige lewe. 
Deur hulle leer word gelowiges se hoop vernietig, daarom moet ons 
waak saam wees. Hulle doen dit deur teen gesag in opstand te kom: 
hulle verwerp die betroubare woord en stel eie argumente. So verwerp 
hulle die kerk se belydenis en toesig waardeur die gelowiges beskerm 
moet word. Daarom is wat hulle praat, onsin en misleidend, al praat 
hulle hoe mooi (vgl. die kenmerke van valse leraars in 1 Tess. 2:3-6)! 
Hulle bring huise in beroering deur vat te kry aan gesinslede, solank 
hulle net die derde kenmerk kan uitleef: om skaamteloos geld te maak 
uit hulle houvas op mense.

Vers 12 is ’n aanhaling van ’n fi losoof uit die sesde eeu vC. Die Kretense 
was spreekwoordelik bekend as leuenaars, vrate en lui. Aan die een kant 
kon jy sulke valsheid onder dwaalleraars verwag. Aan die ander kant is 
die Kretense gelowiges, veral dié wat nog jonk in die geloof is, vatbaar 
vir beïnvloeding en moet beskerm word. Ook ons moet volhard in die 
betroubare woord om die enigste troos in Jesus Christus te behou.
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Bid dat God deur sy Gees ons sal lei in die waarheid en vir Geesvervulde 
ouderlinge om wagters oor sy kudde te wees.

Sing: Psalm 1-2:1, 2, 3; 119-2:8, 12, 21, 22; Skrifberyming 7-2:1; 8-1:2
Ds. J Malan (Jan) (Emeritus)

Maandag 6 September

Skrifgedeelte: Titus 1, Markus 7:1-23
Fokusgedeelte: Titus 1:13-16

Bepaal jou slegs by die onderrig in die waarheid, want God sál die 
ewige lewe gee

Die prediking van die apostels en Woordbedienaars moet die waar-
heid bekendmaak (1:3). Die uitverkorenes van God moet gelei word 

tot geloof en die kennis van die waarheid. Hierdie waarheid bemagtig 
die gelowiges tot ’n lewe in diens van God, en hulle word verseker van 
die ewige lewe, want God het dit beloof en Hy hou sy Woord (vs 1, 2). 
Die waarheid is: Jesus Christus het ons verlos tot ewige lewe en ons met 
God versoen. Nou sal ons God se belofte ontvang. Die grootste won-
der, genade en troos denkbaar!

Vals leraars wil vir eie gewin ons daarvan ontneem (sien gister se dag-
stukkie). Maar dit is nie net vals leraars wat die gevaar is nie. Titus moes 
die gelowiges, lidmate, in Kreta vermaan, “streng teregwys”, sodat hulle 
gesond kon word in die geloof. Sodra jy van die waarheid afdwaal, is 
jou geloof siek. Die gelowiges het hulle begin besighou met die Joodse 
verdigsels van die vals leraars, ’n tipe dwaalleraar wat voorgeskryf het dat 
die Joodse wette ook vir die Christene geld. Die leer van die waarheid, 
die evangelie, kom van God, maar hierdie is voorskrifte van mense. 
Ons lei af dat dit gegaan het oor dinge wat onrein is en jou onrein kan 
maak. Die onderrig van die waarheid is dat dit wat in jou hart aangaan, 
jou onrein maak, glad nie iets waaraan jy raak of wat jy eet nie. Jou hart 
bepaal of jy dit reg gebruik of misbruik, rein of onrein.

Ons moet besef dat ons nie willose slagoff ers van enige tipe dwaalleraar 
is nie. As ons ons daarmee wil besighou, loop ons op ’n gevaarlike pad 
langs die waarheid. In Paulus se woorde in Kolossense 2:20-23: Hier-
die leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte 
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godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, 
maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie. 
Inteendeel, dit stel ons onvergelykbare genade en troos in Jesus Chris-
tus op die spel. Voorgee dat jy God dien, maar inderwaarheid ’n ander 
pad loop, verklaar jou as “verfoeilik en koppig” en dat jy “deug vir geen 
goeie werk nie” (vs 16). 

Nee, ons sal ons nie langer daarmee besighou nie! God hou sy woord: 
Hy sal in Jesus Christus alleen vir ons die ewige lewe gee.

Sing: Skrifberyming 2-4:1-3; 18-6 (veral 1, 5); 18-7:1, 12; Lied 255:1
Ds. J Malan (Jan) (Emeritus)

Dinsdag 7 September

Skrifgedeelte: Titus 1:10 – 2:2
Fokusgedeelte: Titus 2:1-2

Preek die evangelie – ook ouer mans – deur die evangelie te lééf!

Die leefwêreld van die eerste-eeuse gelowiges op die eiland Kreta 
was onder mense van slegte karakter (1:12). Dwaalleraars se afwy-

ken de opvatting van die waarheid het ook beroering tot gevolg gehad 
(1:10, 14).

Hierteenoor staan hierdie opdrag aan Titus, die medewerker van die 
apostel Paulus: “Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met 
die gesonde leer.” Dit dui op onderrigting in die Christelike lewe wat pas 
by die verlossing in Christus. Kortom behels dit die preek van die evan-
gelie in die daaglikse praktyk van die lewe deur die evangelie te lééf.

Alle gelowiges – ongeag ouderdom, geslag en die posisie beklee – is 
by die lééf van die evangelie betrek (vs 2-10). Die ouer leeftydsgroep is 
in vers 2 (en in vs 3) eerste aan die beurt. Ouderdom diskwalifi seer nie-
mand om die evangelie deur sy lewe te preek nie! Ook nie ouer mans nie. 
Die destydse samelewing was in ’n toestand van sosiale agteruitgang. 
Drank misbruik was ’n groot probleem. Vandaar die lering, en wat by 
“wys heid in die grysheid” in die algemeen hoort, om “nugter” te wees; 
“eer bare” gedrag en om “verstandig” (beheersd) op te tree.

Hierop volg ’n drieledige samevatting van Christelike gedrag om 
daarin ’n toonbeeld van geestelik gesond te wees: vas in vertroue op 
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God (geloof); ander se belange op die hart te dra (liefde); en om vol ge-
houe te doen wat God vra (volharding).

Ons tydsomstandighede is nie sonder meer met dié in die tyd van 
Paulus se brief aan Titus gelyk te stel nie. Die ontaarding van die same-
le wing waarin ons leef, is egter nié te ontken nie. Maar hierin is die 
opdrag onveranderd: Preek die evangelie deur die evangelie te lééf! 
Ook die ouer mans: predikers van die evangelie deur leer én lewe met 
mekaar te harmonieer. Hierby is dié uitdrukking van toepassing: Woor-
de (leringe) wek, maar voorbeelde trek. Voorbeeldige gedrag in die 
koninkryk van God deur die evangelie te lééf – hierdeur word die ge-
loof waardigheid van die evangelieboodskap gedien.

Sing: Psalm 25-1:6
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (Emeritus)

Woensdag 8 September

Skrifgedeelte: Titus 2:1-5
Fokusgedeelte: Titus 2:3-5

Preek die evangelie – ook ouer en jonger vroue – deur die 
evangelie te lééf!

Die grootste gedeelte van die Titusbrief handel oor die Christelike 
lewe wat by die gesonde leer pas (2:1). Titus se onderrig moes die 

gelowiges laat insien dat hulle die geloofwaardigheid van die evangelie-
boodskap dien deur die evangelie te lééf. Op dieselfde vlak as (ouer) 
mans, is die ouer en jonger vroue hierby ingesluit.

Die bejaarde vroue is aanhoorders daarvan om hulle te gedra soos dit 
“heiliges” betaam. Hiervoor word ’n woord gebruik wat net hier in die 
Nuwe Testament voorkom. Dit dui op iemand se lewenshouding wat in 
God se heiligdom verkeer. Die ouer vroue se gedrag moet hiervan ’n 
verhewe voorbeeld in skoonheid wees: geklee in die bewustheid van 
God se heilige teenwoordigheid. Kwaadpratery, as duiwelswerk, pas nie 
hierby nie. Ook nie dronkenskap nie. Dit lei daartoe dat die Christelike 
leer belaster word. Hierteenoor staan om ’n voorbeeld van die “goeie” 
te wees. En om uit rype geloofservaring aan die jonger vroue raad en 
lei ding te gee. Toegespits op die huwelikslewe en huislike verhoudings, 
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dien dit om hulle daarin as kinders van God te ontplooi. Om in sake 
soos liefde vir hulle mans en kinders, kuisheid en verstandigheid die 
ver nuwing deur die reddende genade van Christus te lééf, word die 
evan gelie op ’n sigbare wyse verkondig.

Op alle gelowiges rus die verantwoordelikheid om die evangelie tot ’n 
getuienis van die verlossing in Christus te lééf. Want die wêreld beoordeel 
die Christelike leer volgens die gedrag wat hulle by gelowiges sien. ’n 
Leefwyse wat hieraan afbreuk doen, bring die geloofwaardigheid van 
die evangelieboodskap in gedrang. In teenstelling hiermee staan om 
be dag daarop te lewe, waardeur die woord van God nié in diskrediet 
kom nie. Ouer vroue se leefwyse passend by wat heiliges betaam, en 
die rol wat jonger vroue as gelowige moeders in huisgesinne speel – 
hierin is hulle sierade in Gods koninkryk. Hierdeur word “die aansien 
van die leer van God ons Verlosser verhoog” (2:10): Preek die evangelie 
deur die evangelie te lééf!

Sing: Psalm 128-1:3
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (Emeritus)

Donderdag 9 September

Skrifgedeelte: Titus 2:1-15 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Titus 2:11

God se genade bring verlossing

Die genade van God is nie maar net ’n emosie wat God ervaar, of ’n 
eienskap van God nie. Dit is ’n daad van God. ’n Verlossingshandeling 

wat plaasgevind het toe Jesus Christus na die aarde gekom het om jou 
van die mag van die sonde te kom bevry. Jy moet nooit die mag van die 
sonde onderskat nie. Jy sien elke dag die mag wat die sonde rondom 
jou uitoefen. Gaan kyk maar na die vol tronke, die misdaadstatistiek wat 
die hoogte in is, al die verkeerde dinge wat by die skole gebeur, is voor-
bladnuus. Niks en niemand kan die mag van sonde vryspring nie. Dit is 
’n allesomvattende mag wat alle aspekte van die lewe skeeftrek.

Die Bybel leer dat die mens van nature sondig is. Die sonde is nie 
iets daar buite jou nie. Dit is nie net ’n verkeerde gedrag wat jy aanleer 
nie. Nee, die sonde is deel van jou, deel van jou gene, deel van jou 
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geaardheid, deel van jou emosies, deel van jou dade. Paulus stel dit so 
aangrypend in Romeine 3:12 as hy sê: “Almal het afgedwaal, almal het 
ont aard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.”

Die mag van die sonde bestaan nie net in sy wurggreep nie, maar 
maak jou ook onwaardig voor God. Dit kla jou aan. Dit vervorm jou 
sodat jy nie ’n kind van God genoem kan word nie. As God die sonde 
wil vernietig, sal Hy jou moet vernietig, want jy is vol sonde.

Wanneer jy jouself in ’n wurggreep bevind, kan jy jouself nie bevry 
nie. Jy is vas. Dis skaakmat. Iemand anders moet jou kom verlos. Jesus 
Christus is die Persoon wat jou uit die mag van die sonde kom verlos. 
God wil jou nie vernietig nie, Hy is te lief vir jou en daarom stuur Hy in 
sy genade sy Seun om jou te bevry van die mag van die sonde.

Jesus verlos jou deur jou vry te koop van die mag van die sonde. Hy 
neem die mag van die sonde weg. Hy dra die straf wat jy eintlik moet 
dra. So sterf Christus vir baie verskillende soorte mense en betoon Hy 
sy genade aan alle mense.

God se genade verlos. Christus het jou vrygekoop van jou sondeskuld. 
Verstaan jy dit? Besef jy dit? Is dit vir jou ’n werklikheid? Besef jy dat die 
Here letterlik jou lewe gered het? Die verlossingsboodskap mag nooit 
vir jou afgestomp word of ’n blote intellektuele dogma word nie. Dit is 
nie ’n droomkasteel in die lug nie, maar is ’n werklikheid wat jou lewe 
vir altyd verander.

Sing: Skrifberyming 1-1:3
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)

Vrydag 10 September

Skrifgedeelte: Titus 2:1-15 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Titus 2:12

God se genade voed op

God se genade voed jou op om in die teenswoordige wêreld reg te 
lewe (Tit. 2:12). Hier word spesifi ek verwys na die reinigende eff ek 

wat God se genade op jou lewe het. Die genade van God bestaan nie 
net daarin dat jy die vergifnis van sonde ontvang nie, maar ook dat jy 
deur die genade van God vernuwe word. Christus kom koop jou nie net 
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vry van jou sondeskuld nie, maar Hy stuur sy Heilige Gees om die sonde 
se houvas oor jou daaglikse doen en late te verbreek.

Waarom is dit so belangrik dat jy reg moet lewe? Uit die teks blyk dit 
dat dit gaan oor God. Die gelowiges word opgeroep tot ’n regte lewe 
sodat die Woord van God nie in diskrediet sal kom nie (Tit. 2:5). Die 
regte lewe van gelowiges sal God se aansien in die wêreld verhoog (Tit. 
2:8).

Jy is God se ambassadeur in die wêreld. As jou lewe nie van toewy ding 
teenoor die Here getuig nie, sal die evangelie wat jy bely, nie ge loof-
waardig wees nie. Die grootste enkele rede vir die kerk se ongeloof-
waar digheid en gebrek aan werfkrag is die lewens wat gelowiges lei. By 
baie ongelowiges is daar die gedagte dat God dood is, omdat gelowiges 
as Christene dood is. So is goeie werke, ’n lewe van toewyding aan die 
Here, ’n onmisbare skakel in God se werk op aarde.

Die ywer om goed te doen, kom wanneer jy toelaat dat die genade 
van die Here jou bewus maak dat daar sekere dinge in jou lewe is wat 
jy moet doodmaak (HK Sondag 33:88). Jy kan die verkeerde dinge in 
jou lewe alleen doodmaak as jy die Heilige Gees toelaat om met die 
ver grootglas van die Woord die foute in jou lewe uit te wys. Daarom is 
dit nodig dat jy die Woord van God ondersoek en eredienste bywoon. 
Dit is hoe die Heilige Gees jou tot selfondersoek bring.

As jy die Woord van God toemaak, maak jy die stem van die Heilige 
Gees stil. As jy sonder die Heilige Gees leef, lewe jy sonder jou Beskermer. 
As jy die Heilige Gees inlaat in jou lewe, sal jy geestelike groei ervaar. 
Die Heilige Gees reinig jou lewe, sodat jy nie meer lewe soos ’n slaaf 
van die sonde nie. Deur die Woord werk Hy die geloof in jou en help 
Hy jou om teen jou sondes te veg. So heilig Hy jou en stel Hy jou in 
staat stel om hoe langer hoe meer die beeld van Christus in jou lewe te 
vertoon (2 Kor. 3:18).

Christus is die lig, jy is die spieël wat die lig weerkaats. Jy weerkaats 
die lig van Christus in die klein opspraakwekkende dingetjies van die 
lewe, soos die ywer om goed te doen, om nie kwaad te praat van ander 
nie, om eerlik te wees, om nie te vloek nie, om matig drank te gebruik, 
om sedelik kuis te leef en om altyd bo verdenking te staan. 

Deur dit te doen, maak jy die boodskap van die evangelie geloofwaardig 
in die wê reld.

Sing: Psalm 119-1:52
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)
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Saterdag 11 September

Skrifgedeelte: Titus 2:1-15 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Titus 2:13

God se genade skep verwagting

God se genade skep verwagtinge op die wederkoms van Christus 
(Tit. 2:13). Jy moet leef in die verwagting op die dag waarop die 

heer lik heid van jou God en Verlosser, Jesus Christus, sal verskyn. Die 
kruis van Christus verander jou verlede en toekoms. As jy terugkyk op 
jou lewe, sien jy ’n teleurstellende verlede. Jy sien baie skandes, foute 
en gebreke.

Die genade van Christus vernuwe jou verlede. Jy was haatlik, maar 
Christus het jou ook in die verlede gereinig. Met die verskyning van 
God se genade in die verlede het jy ’n nuwe verlede ontvang. God dink 
nie meer aan jou sondes nie. Hy vergeet dit. Daarom kan jy ook maar, 
nadat jy jouself voor God verootmoedig het, jou foute teenoor ander 
erken, die verkeerde dinge in jou lewe vergeet en vorentoe kyk na die 
nuwe toekoms wat Christus bring. Moenie dat jou verlede jou toekoms 
versuur nie!

God se genade skep by jou verwagting. God se genade beloof aan 
jou dinge wat jy nog moet beërwe. Jy leef in die tyd tussen belofte en 
ver vulling. Jy is reeds bevry van die sonde, maar die smet van die sonde 
sal eers met die wederkoms van Christus heeltemal verwyder word. Jy 
het reeds deel aan die ewige lewe, maar jy moet nog ’n verheerlikte 
liggaam ontvang. Jy het reeds deel aan die erfdeel by God, maar jy 
woon nog nie by God nie. Nog nie al God se beloftes is ten volle vervul 
nie en daarom het jy nog baie om na uit te sien.

Dit is die uitsien na die toekoms wat jou krag gee vir die hier en die 
nou, omdat jy weet dat daar vir jou ’n beter toekoms wag. Dit wat vir 
jou wag, oortref alles wat jy nou ervaar; daarom weeg die lyding wat jy 
nou verduur, nie op teen die heerlikheid wat vir jou wag nie (Rom. 8:18). 
As jy dink aan die groot geskenk van die genade en wat dit alles inhou, 
dan is al die terugslae in jou lewe maar gering. Wat kan opweeg teen 
die geskenk van die vryspraak van sondes, die ewige lewe, die ewige 
erfdeel en die ewige kindskap van God? Jy ontvang baie meer van God 
as wat jy in die lewe prysgee.

’n Pessimis is ŉ mens sonder insig. Hy sien nie die groot geskenk van 
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God se ewige genade raak nie, maar staar homself vas teen die tydelike 
terugslae in die lewe. ’n Mens met geloofsinsig is ’n blymoedige mens 
en word gedryf deur dankbaarheid. Die Here wil hê dat jy met blydskap 
moet terugkyk op jou lewe en sê: “Ek het ’n nuwe verlede.” Die Here wil 
hê dat jy vorentoe moet kyk en sê: “Ek het ’n nuwe toekoms. Ek verwag 
die gelukkige dag van Christus se verskyning.”

Wat is jou antwoord op God se genade? Hoe lyk jou lewe? Lewe jy so 
dat ander kan glo? Sê jou lewe: “My boodskap is geloofwaardig”?

Sing: Skrifberyming 1-1:7
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)

Sondag 12 September

Skrifgedeelte: Titus 3:1-2
Fokusgedeelte: Titus 3:1

Onderwerp julle, want die owerheid het gesag

Wanneer Paulus hier aan Titus skryf, begin hy met “herinner”. Paulus 
kom sê as’t ware: Pas toe wat ek al voorheen aan julle geleer het. 

Paulus het waarskynlik reeds hierdie opdragte aan die mense van Kreta 
gegee toe hy saam met Titus daar was. Hy het reeds vir hulle gesê om 
nie deel te wees van die karakter van die stad nie, maar om ’n voorbeeld 
te stel aan almal. Maar waarin moet hulle die voorbeeld stel?

Paulus begin met die vyfde gebod: Onderwerp julle aan die owerheid 
en gesag. Die owerheid staan aan die hoof van die stad, onderwerp 
julle daaraan, want die gesag wat hulle het, kom van God af. Ons lees in 
Romeine 13:1: “Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat 
oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, 
en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.”

Verder moet julle gehoorsaam wees. Onthou net, om gehoorsaam 
te wees, is nie dieselfde as om myself te onderwerp nie. Julle moet ge-
hoorsaam wees aan julle innerlike oortuiging. Wanneer die owerheid 
se opdragte in stryd is met die van God, moet julle onthou: “’n Mens 
moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” (Hand. 5:29). 
Wees dan gereed om goed te doen. Wees anders as die “leuenaars, on-
gediertes en lui vrate” wat om julle is.
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Bevind ons onsself nie dikwels in dieselfde situasie nie? ’n Owerheid 
waarmee ons nie altyd saamstem nie, neem besluite wat in stryd is met 
die opdragte van die Here. Laat ons elkeen steeds onderdanig wees 
aan die owerheid wat oor ons gestel is, in opdrag van die Here God. 
Kom ons pas ook toe wat ons reeds gehoor het, deur anders te wees, 
ge reed om die goeie te doen.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. HJ Coetzee (Herman) (Amanzimtoti)

Maandag 13 September

Skrifgedeelte: Titus 3:3-7
Fokusgedeelte: Titus 3:5

Uit genade is julle gered!

Titus 3:3-7 is ’n digterlike beskrywing van hoe God ons red. Paulus 
roep die kernboodskap van die gedeelte, maar ook van die ganse 

evan gelie hier uit! “Hy het ons verlos! Hy het ons gered!” Laat daar 
geen onsekerheid wees nie, die Here is die bron van julle verlossing. 
Pau lus kom leer die mense van Kreta hoe hulle verlossing werk.

Die Here God red ons op grond van sy genade en sy genade alleen. 
Hy leer dit ook aan die gemeente in Efese: “Julle is inderdaad uit genade 
gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n 
gawe van God” (Ef. 2:8). God die Vader het sy Seun gestuur om uit 
genade te verlos.

As iemand Christus dan onder leiding van die Heilige Gees aanneem, 
ervaar hulle “wedergeboorte”, wat ’n geestelike vernuwing beteken. ’n 
Geestelike vernuwing wat, “wanneer alles nuut gemaak word, as die 
Seun van die mens op sy koninklike troon sit” (Matt. 19:28), tot volle 
ver werkliking sal kom.

Paulus leer dan verder dat die Here God die Heilige Gees aan hulle 
gee. Die Heilige Gees wat lewend maak, geestelike vernuwing, deur 
geloof te bewerk. Weer beklemtoon Paulus dat verlossing nie verwerf 
word nie, maar alleen uit genade gebeur. Deur wedergeboorte en die 
afwassing van sondes deur die Heilige Gees ontvang hulle die nuwe 
lewe.
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Die Heilige Gees werk daagliks in ons. Wedergeboorte, geestelike ver-
nuwing, vind elke dag plaas. Jy en ek ontvang elke dag nuwe lewe op 
grond van God se ewige genade. Kom ons leef in hierdie sekerheid: “So 
is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword 
van die ewige lewe wat ons verwag” (Tit. 3:7). Gaan uit, verkondig en 
getuig, van sy genade aan jou.

Sing: Psalm 32-1:1, 4
Ds. HJ Coetzee (Herman) (Amanzimtoti)

Dinsdag 14 September

Skrifgedeelte: Titus 3:8-11
Fokusgedeelte Titus 3:8

Gesonde leer en lewe van ons geloof in die Here

Paulus se briewe aan Timoteus en Titus word sedert vroeg in die 
18de eeu die Pastorale Briewe genoem. Titus se tema is die plaaslike 

kerk, sy leiers en lede. Ons verse in hierdie deel bevat in hoofsaak die 
aan moediging om aan te hou om goed te doen, want in Kreta moes 
Titus ongerymdhede, selfs dwaling, regstel en geskikte voorgangers 
aan stel.

Gelowiges het ’n publieke verantwoordelikheid teenoor mekaar om 
as erfgename in die hoop van die ewige lewe (vs 7) die goeie werke 
waar voor hulle in Christus nuutgeskape is, “voor te staan”, dit wil sê 
teen oor mekaar uit te lewe. Die geloofslewe in Christus was nog nooit 
iets privaat of individualisties nie – tereg Barclay se stelling “... God 
knows nothing of solitary religion ...” – want die Heilige Gees werk binne 
die gemeenskap van die heiliges. 

Die gemeente moet derhalwe altyd rein wees, vervul met die Heilige 
Gees (Ef. 5:18). Dinge wat Hom kan bedroef of selfs uitblus, moet tot elke 
prys vermy word, soos dwase strydvrae, ’n gestry oor geslagsregisters, 
twis en stryery oor die wet. Dit is van geen enkele nut of doel. 

Daar om die waarskuwing: Pasop vir mense wat met hierdie skynbaar 
“gods dienstige” dinge eintlik maar net besig is om partyskap te verwek. 
Moe nie so iemand verstoot nie. Kom die geestelike leierskapvereiste 
om selfs meer as een keer te vermaan, getrou na. Maar as iemand nie 
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wil luister nie, vermy dan die plekke waar die plae val.
Die kerk van die Here, hoewel twee millennia in tyd van Kreta verwy-

der, word nog steeds deur die dinge waarteen die apostel vir Titus 
waar sku, geteister. As sodanig is sy pastorale advies steeds uiters kos-
baar vir vandag se kerk – sy instruksie is nie ouderwets nie, maar so 
relevant asof dit vandag aan ’n Timoteus of Titus en hulle amptelike 
be dieningsgenote – ouderlinge en diakens – gerig is.

Sing: Skrifberyming 14:1-2
Dr. C Botha (Chris) (Die Kandelaar)

Woensdag 15 September

Skrifgedeelte: Titus 3:12-15
Fokusgedeelte Titus 3:14

Gesonde leer en lewe van ons geloof in die Here – afskeidswoorde

Paulus bied grondige pastorale onderrig aan sy protegé en bedienings-
kollega. Maar eers gee hy die versekering dat die reddende genade 

van God verskyn het aan alle mense. En hy leer ons om ingetoë, reg-
verdig en vroom te lewe en die rug te draai op goddeloosheid en die 
be geerlikhede wat ’n lewe sonder Christus – “wêrelds” – kenmerk (Tit. 
3:11-12).

Hy skryf nie vanuit “objektief-gedistansieerde onskuld” nie. Nee, hy 
ver eenselwig hom daarmee deur sy gebruik van die eerste persoon 
voornaamwoord “ons” (3:3, 5, 6). Net soos al die ander, het ons ook 
vroeër in rebellie met die genadige God geleef. Maar nou moet ons 
aan wie sy reddende genade verskyn het, vasstaan. Vanuit hierdie won-
derbare genade moet ons ons toelê op goeie werke aan beide gelo-
wiges en ongelowiges om ’n aangename geur te wees vir dié wat gered 
word, asook hulle wat verlore gaan (2 Kor. 2:15-16).

Dit is allermins ’n maklike taak vir elkeen wat dit reg en ywerig doen. 
Ook Paulus het kollegiale onderskraging nodig gehad. Só nooi/versoek 
hy Titus om gedurende die winter by hom in Nikópolis aan te doen 
(vs 12). Intussen, terwyl Titus hom moet toelê op sy pastorale taak om 
ongerymdhede reg te stel en geskikte voorgangers aan te stel, moet hy 
onthou daar is ander wat ook in die werk van die Here betrokke is.



 279

Titus verkeer in ’n bevoorregte posisie om medewerkers in hierdie 
groot maar heerlike taak voort te help (Sena en Apollos, vs 13). Hy 
moet veral toesien dat hulle alles het wat nodig is. En hy kry ’n goeie 
ge leentheid om elke lidmaat bewus te maak van die individuele en 
gesamentlike plig-deur-voorreg om medewerkers van God in Christus 
Jesus te wees (vs 14). Só leef ons die reddende genade waaraan ons 
deel verkry het, eff ektief uit. Dit, saam met die suiwer leer, is die wese 
van ’n lewe onder die heerskappy van Christus.

Sing: Psalm 133-1:1-2
Dr. C Botha (Chris) (Die Kandelaar)

Donderdag 16 September

Skrifgedeelte: Filemon:1-3
Fokusgedeelte: Filemon:1

Erken mekaar in die liefde van Christus

Filippense, Efesiërs, Kolossense en Filemon staan bekend as Paulus 
se gevangenisskapsbriewe omdat hy hierdie briewe geskryf het toe 

hy onder huisarres in Rome was (vgl. Hand. 28:16, 30-31). Filemon was 
’n leier van die gemeente in die stad Kolosse, en Onesimus was ’n slaaf 
wat aan hom behoort het. Onesimus het van Filemon af weggeloop 
(moontlik het hy ook iets by File mon gesteel - vgl. Fil:18, 19) en by Paulus 
uitgekom. Paulus het die evangelie aan hom verkondig en Onesimus 
het ’n gelowige geword. Paulus het toe vir Onesimus teruggestuur na 
Filemon en hierdie brief ge skryf waarin hy Filemon vra om vir Onesimus 
terug te ontvang – nie net as ’n slaaf nie, maar veral as ’n medegelowige. 
Hierdie is dus ’n baie mooi brief wat ons leer dat medegelowiges mekaar 
kan vergewe en mekaar in die liefde van Christus kan ontvang.

Aan die begin van die brief groet Paulus vir Filemon en erken hom as 
’n vriend (letterlik: geliefde) en medewerker. Alhoewel hierdie ’n per-
soonlike brief aan Filemon is, groet Paulus ook vir Affi  a, Argippus en 
die gemeente wat gereeld in Filemon se huis bymekaar gekom het. Dit 
is moontlik dat Affi  a Filemon se vrou en Argippus hulle seun was wat 
ge weet het van Onesimus se weglopery. Hoe dit ook al sy, in sy groet 
erken Paulus vir Affi  a as ’n suster en Argippus as ’n medestryder.
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“Christus is die Here in wie se diens julle staan” (Kol. 3:24b). Christus 
het ons verlos en ons ’n nuwe lewe gegee waarin ons Hom dien. Ons 
het die voorreg om sy slawe te wees! En daarom moet ons mekaar 
erken en waardeer as medediensknegte van Christus. 

Wie gaan jy vandag as mede-diensknegte erken en waardeer? Erken 
mekaar in die liefde van Chris tus!

Sing: Psalm 18-1:1, 12, 14
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)

Vrydag 17 September

Skrifgedeelte: Filemon:4-7
Fokusgedeelte: Filemon:4

Bid vir mekaar in die liefde van Christus

’n Tipiese kenmerk van Paulus se briewe is dat hy aan die begin vir 
die gelowiges sê dat hy vir hulle bid. In sy gebede dank hy God vir 

hulle en hy doen vir hulle voorbidding. Ook hier in Filemon doen hy dit. 
In vers 4 lees ons dat hy gereeld vir Filemon gebid het.

Vers 5 kan ons ook soos volg vertaal: “Omdat ek hoor van jou geloof in 
die Here Jesus en jou liefde vir al die gelowiges …” Paulus sê dat mense 
’n goeie getuienis van Filemon gee (waarskynlik het selfs Onesimus ’n 
goeie getuienis van hom gegee). Paulus kan nie in Filemon se hart sien 
nie, maar uit sy lewe was dit duidelik dat hy ’n verhouding met God het, 
en dat hy medegelowiges liefhet.

In vers 6 sê Paulus dat hy bid dat Filemon se geloof sal deurwerk 
na alle fasette van sy lewe, ook in verband met Onesimus. Die “goeie 
dinge” wat hy vir Christus kan doen, sluit in om vir Onesimus te vergewe. 
So ’n vergifnis sal ’n groot impak maak op die kerk en die wêreld, want 
dit getuig van die krag van die evangelie. Die evangelie het Filemon se 
lewe verander, want sy liefde is ’n voorbeeld en bemoediging vir ander 
gelowiges (vs 7). As gevolg van daardie liefde is versoening tussen hom 
en Onesimus moontlik.

Dink net hoe bemoedigend dit is om te weet dat daar medegelowiges 
is wat gereeld vir jou bid. Ons het ’n roeping om vir mekaar te bid. In 
ons gebed moet ons God dank vir sy werk in medegelowiges se lewe, 
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en ons moet ook vra dat hulle geestelik sal groei. Deur geestelike groei 
is die onmoontlike moontlik, soos byvoorbeeld dat gelowiges met 
mekaar versoen. Dit is ’n getuienis van die liefde wat God in ons harte 
uitgestort het.

Vir watter medegelowige gaan jy vandag bid?

Sing: Skrifberyming 9-4:1, 6
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)

Saterdag 18 September

Skrifgedeelte: Filemon:8-12
Fokusgedeelte: Filemon:11

Nuttig en nie meer nutteloos nie

Die naam Onesimus beteken iets soos nuttig of voordelig of bruikbaar. 
In vers 11 kry ons ’n woordspeling met die naam van Onesimus. 

Vroeër was hy ’n nuttelose Onesimus, ’n nuttelose “Nuttig”. Nou is hy ’n 
nuttige “Nuttig”. Nou pas sy naam by hom.

Onesimus se wegloop uit die huis van Filemon het hom nie as slaaf 
vrygemaak nie. Dit was die evangelie wat hy gehoor het deur die diens 
van Paulus wat vir hom vryheid gebring het. Uit die evangelie kon hy 
hoor dat alle mense in kettings is; dat niemand goed doen nie; dat 
almal nutteloos is en in diens van die sonde; dat niemand God soek nie 
(Rom. 3:12). Dit is God wat ons soek en wat ons red wat verlore was. 
Hy breek die sondekettings. Hy stel ons in staat om goed te doen. Hy 
maak ons nuttig.

God maak ons vry. Egte vryheid vind ons net in Jesus Christus. Daardie 
vryheid hét Onesimus in God gevind. Toe word hy anders. Van toe af 
wou hy dien. God het hom vrygemaak om Hom in vryheid te dien. Hy 
is toe nie meer nutteloos nie, maar baie nuttig. Sy verhouding met God 
wat herstel is, het die uitwerking gehad dat hy ook wou dat sy ver-
houding met Filemon herstel moet word. Voortaan kon hy sy werk vir 
Filemon doen, asof hy dit vir die Here doen. Hy kon die Here dien in sy 
diens aan Filemon.

Wanneer Jesus jou verlos, maak hy jou vry van jou verslawing aan die 
Bose. Hy verander jou van iemand wat nutteloos was tot iemand wat 



282 

baie nuttig is. Mag ons die werk wat ons doen in ons huwelike, gesinne, 
werk, skool en kerk sien as niks anders as diens aan die Here nie. Ons 
moet dit doen asof ons dit vir God doen.

Sing: Psalm 107-1:1, 7, 10
Ds. ASA de Bruyn (Stefaans) (Wilropark)

Sondag 19 September

Skrifgedeelte: Filemon:13-16
Fokusgedeelte: Filemon:15, 16

Vir altyd terug ontvang

Paulus pleit by Filemon om vir Onesimus terug te ontvang. In ons 
fokusgedeelte lees ons: “Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg 

juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, nou nie langer net as ’n slaaf 
nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer.” 

In die oorspronklike word daar ’n passiewe woord gebruik om aan te 
dui dat Onesimus weg was van Filemon. Hy was weg van hom. “Miskien 
is hy om hierdie rede ’n tydjie van jou geskei.” In hierdie passiewe for-
mulering sien ons die erkenning van God se voorsienigheid. God regeer 
en beskik oor alle dinge. Niks gebeur toevallig nie. Onesimus se weg-
loop was verkeerd en hy is verantwoordelik vir sy verkeerde dade. Maar 
God het dit ten goede gebruik. God het hom by Paulus gebring en God 
het hom tot geloof gebring. En nou, nou sal Onesimus vir altyd terug 
kan wees by Filemon. Hulle sal hier kan saamleef en hulle sal ook hierna 
vir ewig kan saamleef. Watter troos en bemoediging is daar nie vir ons 
in hierdie woorde waar ’n dierbare of ’n kind van jou hulle rug op die 
Here gedraai het nie. Sy is uit jou huis uit en uit die kerk uit en jy dink 
dit is vir altyd. Filemon sou ook gedink het dat Onesimus vir altyd weg 
was toe hy weggeloop het. Maar miskien moet jou kind vir ’n kort tydjie 
weg wees, sodat jy haar vir altyd kan terugkry. Hoeveel beter is dit nie 
as wat dit sou wees wanneer sy vir ’n kort tydjie in jou huis of in die kerk 
gebly het en dan vir altyd, vir ewig van jou geskei sal wees.

Sing: Psalm 145-1:1, 10, 11
Ds. ASA de Bruyn (Stefaans) (Wilropark)
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Maandag 20 September

Skrifgedeelte: Filemon:4-25
Fokusgedeelte Filemon 17-19

Ontvang mekaar in die liefde van Christus

In hierdie besonderse brief van Paulus aan Filemon skryf hy namens 
Onesimus wat gedros het of eerder weggeloop het van Filemon. Hier 

is ’n paar sake wat ons as agtergrond moet verstaan. Onesimus was ’n 
slaaf van Filemon in die tyd van Paulus, ongeveer 50 jaar nC. In daardie 
tyd was ’n slaaf ’n besitting en die eienaar van so slaaf het lewenslange 
gebruiksreg gehad. Dit het beteken dat Onesimus ’n stuk eiendom was 
wat in daardie tyd met die dood gestraf kon word.

In hierdie geval is dit presies wat gebeur het. Onesimus het wegge-
hardloop en deur die voorsienigheid van God opgeëindig by Paulus 
wat natuurlik die evangelie aan hom verkondig het. Ons kan afl ei dat 
hy tot bekering gekom het deur die krag van die Woordverkondiging, 
want Paulus verwys na Onesimus nou nie meer as ’n slaaf nie, maar as ’n 
broer. Filemon het dus volle reg gehad om hom te straf met die dood, 
maar Paulus pleit by Filemon om Onesimus te ontvang as ’n broeder in 
die geloof. So iets was totaal en al ongehoord in daardie tyd.

Tog gryp hierdie pleidooi ons ook aan en word ons herinner aan die 
verskriklike belangrikheid van die evangelie wat verkondig moet word 
aan alle nasies die wêreld oor. Hierdie mense van alle tale, rasse en vol-
ke wat deur die krag van God tot bekering en natuurlik as nuwe mense 
in Christus is, is deel van God se liggaam.

Dit maak juis elke kind van ons Here Jesus Christus ons eie broers en 
susters in die liggaam van Christus. Deel van sy kerk. Ons hoor tog elke 
Sondag die mooi woorde van ons ongetwyfelde geloof. “Ek glo in die 
gemeenskap van die heiliges.” Dis reg ja, elke medegelowige wat Jesus 
as Verlosser ken en bely, is ons eie broers en susters. Ontvang mekaar 
daarom ook in die liefde van Christus.

Sing: Skrifberyming 8-1:1
Ds. MJ Lourens (Matthys) (Nelspruit/Barberton)
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Dinsdag 21 September

Skrifgedeelte: Filemon:4-25
Fokusgedeelten Filemon 20-25

Ontvang mekaar in die liefde van Christus met blydskap

Vreugde behoort en moet deel wees van elke kind van God se lewe. 
Paulus leer baie duidelik dat hy tans in die gevangenis sit. Ons weet 

mos dat Paulus vir ’n geruime tyd in huisarres was waar hy mense kon 
ontvang. So kon hy die Woord ook verkondig aan Onesimus, ’n weg-
loopslaaf van Filemon. Treff end dat die blydskap in Paulus se hart amper 
voorwaardelik is. “Bewys my hierdie guns, maak my hart bly ...”

Dit gaan natuurlik oor Onesimus wat deur Filemon as medebroeder 
ontvang moes word. Hoe aangrypend dat Paulus die vrymoedigheid 
het om aan ’n medegelowige te skryf oor ’n saak wat seker nie te maklik 
oor gesien is in daardie tyd nie. Onesimus verdien die dood, maar juis 
sien ons die Gees van God wat op besonderse wyse gelowiges in Chris-
tus bymekaar kan en ook moet bring.

Ons kan duidelik afl ei dat Paulus as medegelowige Filemon baie goed 
geken het as hy verwys na medewerkers in die koninkryk van God. Hy 
stuur groete. Iets wat ons vandag mos nog baie goed ken. Daar word 
tog gedink aan mekaar, maar hier is dit ’n onbreekbare band wat deur 
Christus saamgesnoer is. U sal seker ook kan terugdink aan tye waar u 
dalk van ’n ander gemeente afkomstig was en mooi herinneringe het 
as medegelowiges mekaar raakloop en groete aanstuur. ’n Hartlikheid 
wat ons goed ken in die gemeenskap van die heiliges.

Treff end sluit ons leesgedeelte af met die gebruiklike seëngroet. Die 
genade van die Here sal by julle wees. Ons weet mos God se genade 
is ons hemelse Vader se onverdiende goedheid wat oor ons is deur die 
krag van ons Here Jesus Christus. 

Hierdie krag bring versoening tussen mense om hierdeur ook ons 
liefde aan God te bewys. Laat ons onthou om ook in ons saamwees dit 
met blydskap te doen.

Sing: Skrifberyming 8-1:2
Ds. MJ Lourens (Matthys) (Nelspruit/Barberton)
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Woensdag 22 September

Skrifgedeelte: Judas:1, 2
Fokusgedeelte: Judas:1 (1983-vertaling)

Van wie aan wie? Van die Here aan jou – begenadigde

Die kort briefi e van Judas bevat slegs een hoofstuk. Dit is onseker 
presies wie die Judas is wat dit skryf. Daar is veral twee moontlikhede. 

Die een is dat dit Judas Barsabbas is, wat saam met Silas gestuur is 
om Paulus en Barnabas te help (kyk Hand. 15:22). Die ander is dat dit 
Judas, die broer van Jakobus, albei seuns van Maria, en dus broers van 
Jesus, was. In die geval sou Judas nie sy verbintenis as broer van Jesus 
bekendmaak nie, aangesien Jesus ten tye van die skrywe reeds ver heer-
lik was en ook deur sy broers aanbid is. In alle geval ag die skrywer hom 
as ’n slaaf (of dienaar) van Jesus Christus. Dit gaan nie oor hom nie, 
maar oor die Here Jesus Christus.

Vir ons is dit nie bepalend wie die skrywer is nie, ons glo immers dat 
die Woord van God deur die Heilige Gees geïnspireer is en dat ook 
hier die brief die gesagvolle woord van die Here is. Die Here praat self 
met ons in die brief.

Ons weet ook nie waar die gelowiges, aan wie hy geskryf het, gebly 
het nie. Uit die brief lei ons af dat dit gelowiges is wat deur dwaalleraars 
verlei was om van die ware geloof afvallig te word. Die terme waarmee 
hulle beskryf word, is vir ons van belang – ook omdat dit, ongeag van 
hulle omstandighede, op alle gelowiges van toepassing is. Hulle – soos 
ons – is geroepenes wat deur God die Vader geheilig is en hulle – soos 
ons – word deur Jesus Christus bewaar. Beide werkwoorde is in ’n tyd 
geskryf wat aandui dat dit met mense gebeur het en dat die gevolge 
daarvan nog voortduur.

Ons is geroep, geheilig en word bewaar. Dit bly vertroostend om so 
aan gespreek te word. Selfs al is daar dinge waaroor die Here ons in 
die brief ernstig gaan aanspreek, bly dit die status waarin gelowiges 
voor God kan lewe deur die verlossing van Jesus Christus. Wie geroep, 
geheilig en bewaar word, mag ook seker wees van die barmhartigheid, 
vrede en liefde van God – en dit in oorvloed!

Sing: Psalm 138-1:1, 4
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
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Donderdag 23 September

Skrifgedeelte: Judas:4, 5
Fokusgedeelte: Judas:4, 5 (1983-vertaling)

Stry vir die oorgelewerde geloof

Die feit dat jy verlos is, beteken nie dat alles nou vanself en gemaklik 
gaan wees nie. Inteendeel – gelowiges kan verwag dat daar stryd 

gaan wees. Hoewel dit Judas se voorneme was om aan die gelowiges 
te skrywe oor die verlossing waaraan hulle deel gehad het, het hy van 
plan verander omdat daar ’n wesenlike bedreiging onder die gelowiges 
na vore gekom het. Sekere mense, dwaalleraars, het naamlik in die 
on ge merk in hulle geledere binnegedring. Hierdie mense het hulle 
skul  dig gemaak aan losbandigheid en seksuele sondes. Dit het hulle 
geregverdig deur die genade van die Here te misbruik as dekmantel 
om losbandig te lewe. In die verdere nadenke uit die brief sal daar nog 
baie oor die mense geskryf word. Vir vandag lê die klem op die feit 
dat ons as gelowiges waaksaam moet wees. Die feit dat hierdie mense 
on gemerk deel van hulle geword het, dien tot ’n ernstige waarskuwing 
ook tot ons as gelowiges. Die duiwel is listig en val nie net die kerk van 
die Here van buite af aan nie, maar ook van binne af. Mense kan selfs 
die Bybel gebruik om hulle sondige leefwyse te regverdig. Die geloof 
wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is (vs 3), is die fondament 
waarvoor daar gestry moet word. Dit verwys waarskynlik na die apostels 
wat die evangelie aan die vroeë gelowiges oorgedra het, wat dit weer op 
hulle beurt aan nuwe gelowiges gebring het. Vir hierdie belydenis moet 
daar gestry word. Belydenisse wat uit die Woord van God ontstaan het, 
dien vandag nog tot vastigheid waarmee aan die ware geloof in Jesus 
Christus vasgehou kan word. Ons is bevoorreg om sulke belydenisse te 
hê wat ons kan gebruik wanneer daar dwaalleringe van buite en ook 
van binne die kerk van die Here ontstaan. Natuurlik gaan die vermaning 
nie net oor “hulle” nie. Ons moet ons elkeen afvra of ons nie self, onder 
die dekmantel van die vryheid wat die genade in Jesus Christus vir ons 
gebring het, ook maar lewe soos wat ons gemaklik vind en dalk selfs 
ander ook in die proses mislei nie.

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2, 3
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
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Vrydag 24 September

Skrifgedeelte: 2 Petrus 2
Fokusgedeelte: Judas:5-7 (1983-vertaling)

Ken Hom in wie se waarheid jy koninklik-kinderlik mag lewe!

Judas is op min Nuwe Testament-bladsye aan die woord. Slegs 25 
verse! Geïnspireerde Bybelskrywer en eie broer van ons Here Jesus 

Chris tus met ’n nederige, uniek-mooi en altyd waar boodskap. Die man 
wat in die eerste en laaste plek as “’n dienaar van Jesus Christus” bekend 
wou wees. ’n Enkele hoofstuk-brief, en wie let op die lofverheffi  ng van 
verse 24 en 25 besef dat ’n preek met sodanige lofwoorde eindig. Die 
uniek heid van hierdie Bybelboek moet waardeer word as eintlik niks 
anders as ’n brief-preek nie!

Judas het ’n dringende boodskap vir die Joodse Christene as eerste 
lesers wat as geloofsgemeenskap die boodskap van dwaalleraars 
moes trotseer. Dwalinge en woelinge en standpunte vreemd aan die 
suiwer, kraggewende openbaring van die lewende Here. En daarom 
’n tersaaklike boodskap vir elke dag se lewe. Verlustig jou in die altyd-
waar woorde van Judas se evangelie in vers 5, 6 en 7. Verse wat sê dat 
mens deur die “geskiedenis” van die lewende Here met dwaalleraars 
moet blaai en jou van hulle uiteinde moet vergewis:

Die ongelowige Israeliet-mense het omgekom (Num. 14:26-39)
Die afvallige engele is in kettings vasgevang, hulle uiteinde is die 
ewige oordeel (2 Pet. 2:4)
Sodom en Gomorra se mense is verdelg (Gen. 19:1-29)
Die bemoediging van Judas aan God se kind … Die Here maak die 

dwaalleraar se stem stil! Die dwaalleraar het nie die laaste woord nie. Die 
Here sluit hulle mond! Om in dag en tyd, om Jesus ontwil, oorwinnend 
te bely én te getuig:

“Soos was wat smelt voor hitte en vuur, het almal voor Gods glans 
geen duur wat goddelooslik lewe …” (Ps. 68).

En óók:
“Regverdiges, die seën Hy, dié wat getrou is maak Hy bly. Hul jubel in 

vervoering …” (Ps. 68).

Sing: Psalm 33-1:2
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Saterdag 25 September

Skrifgedeelte: 2 Petrus 2
Fokusgedeelte: Judas:8-9

Ken Hom in wie se waarheid jy koninklik-kinderlik mag lewe!

Die Judas brief-preek! Die broer van ons Here Jesus wat aan die 
woord is. Belangrike dinge word gesê. Verswoorde met evangelie-

taal gelaai. Vers 8 en 9 bevat nogeens detail oor dwaalleraars. Hulle 
dinge. Hulle maniere van doen. Hulle totaal en al verdwaal wees. Hulle 
droomgesigte en niks wil weet van die lewende Here se gesag nie. 
Hulle droomgesigte wat hulle gedrag sodanig beïnvloed dat hulle 
dagdromers was … baie ver van die konkrete waarheid van die Here se 
suiwer leer en verkondiging wat sorg dat ’n mens nie hoef te dink dat 
jou eie drogdrome die waarheid is en nagevolg hoef te word nie. En 
die droomgesigte van die dwaalleraars … Hulle het (en so is dit tot van-
dag nog) daaraan meer waarde geheg as aan die voorskrifte van God. 
Dit lei tot allerlei losbandighede. Lees maar gerus weer Judas:8. Maar 
meer as losbandigheid … Ook arrogransie. Hulle dink niks daarvan om 
hemel wesens te beledig nie. Geen maat of perk nie. Totaal en al op ’n 
dwaalweg, hulle almal, soos wat dit tot vandag nog die geval is. Húlle 
woorde alleen. Die voorskrifte van die Here vergete. Gans en al verdwaal. 
In Judas se tyd en in die moderne dag en tyd. En in Judas se brief, ook 
vers 9. Die andersmooi manier van doen van die aardsengel Migael. 
As Migael met die duiwel in dispuut is oor die liggaam van Moses (’n 
verwysing na ’n buite-Bybelse boek), dan is Migael nie beledigend of 
meerderwaardig nie. Inteendeel, Migael berus in die heerskappy van 
God en sê vir die duiwel: “Die Here sal jou straf.”

Dwaalleraars is tot vreeslike dwalinge instaat, sê Judas. Judas wat elke 
leser wil bind aan Hom wat nimmer dwaal nie. Judas:8 en 9 bring mens 
jubelend daartoe om te sê: Hy is die God op wie ons staat kan maak, die 
Heer se dade is volmaak, sy Woord is suiwer en dis waar. Wie by Hom 
skuil, sal Hy bewaar … Stewig-sterk op koers deur Hom wat nooit dwaal 
of verdwaal nie. Here, hou my hart en hande om Christus wil vas, sodat 
ek van die spoor nie dwaal nie.

Sing: Psalm 33-1:11
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Sondag 26 September

Skrifgedeelte: Judas:10-13
Fokusgedeelte: Judas:11a

In God se hande

In ons Skrifgedeelte sit iets geweldigs! Ons fokusvers praat van iets 
verskrikliks. Dit word koud om jou hart, want jy voel aan – die apostel 

Judas wil iets onder die aandag bring waaraan jy jou móét steur. Iets 
wat lewensbelangrik is … wat jou ewige toekoms raak. En wat hy gaan 
sê, is in God se hande!

Judas het die dwaalleraars wat die gemeente mislei in die oog. Hy wil 
die kerk van die Here waarsku. Hulle ken die Skrif inderdaad. Daarom 
verwys hy sy lesers na Kain, Bileam en Korag. Al drie se handelinge ge-
tuig van sonde teen God. Dit getuig van misleiding. Dit getuig van ’n 
bespotting van die Here ter wille van eie gewin. Kain – die moordenaar 
van sy broer. Daarna leef hy onverskillig en sonder berou (Gen. 4). 
Bileam – hy soek die verering en beloning van Balak. Daarom mislei hy 
God se volk deur sy vervloeking wat teen die Woord van die Here in-
gaan (Num. 22 – 24). En Korag – hy wat in opstand kom teen Moses en 
Aäron en só teen God se wil en woord ingaan (Num. 16).

Die Here sien dit en weet alles. En in hierdie dinge is sy eer op die 
spel … sy heiligheid word aangetas. Só sal onbekeerde sondaars, soos 
hulle drie hierbo, te doen kry met God se strawwende hand. Die He-
breërskrywer sê dit ook vir ons: “Dit is verskriklik om in die hande van 
die lewende God te val” (Heb. 10:31). Dít is die geweldige en verskriklike 
van ons fokusvers.

En ons? Dít moet ons elke dag besef: ons is ook elke oomblik in die 
hande van die lewende God – Hý wat ons lewe regeer. Maar vir die 
kind van God is dit wonderlik om in God se hande te wees. Want deur 
sy hand is ons gered en verlos. Deur sý hand stuur Hy Jesus Christus as 
off er en Middelaar om jou en my vry te maak van sonde. En dít is die 
heerlike van leef uit die hand van ons God.

Gaan daarom ook hierdie dag binne met die vaste wete en geloof: jý 
is veilig in God se hande. Want jý soek God se aangesig, ook vandag, 
deur sy Woord en Gees. Bid Hom om genade en onthou: God is ge-
trou. Sý beloftes van vergiff enis en genade … sy versekering van die 
Christusliefde … sy troosryke inwoning van sy Gees in jou hart, is en bly 
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ewig waar. In Gód se hande is jy, as sy kind, veilig. Daarvoor het Jesus 
Christus gesorg. Wat ’n voorreg om te weet: ék is in God se hande.

Sing: Psalm 31-1:12
Ds. NW (Nico) Ligthelm (Emeritus)

Maandag 27 September

Skrifgedeelte: Judas:14-16
Fokusgedeelte: Judas:15a

God se oordeel

Gód gaan oor almal en alles oordeel. Daarom kan jy jouself afvra: Is jy 
bang vir God se oordeel? Is jy bevrees vir daardie dag as die “boeke 

geopen” word en God elkeen sal oordeel “oor alles wat hulle gedoen 
het?” (Op. 20:12). Om hierdie dringende vraag te kan beantwoord, is dit 
nodig dat ons sal verstaan: Wat beteken God se oordeel? Waar begin 
dit en waar eindig dit? En wat behels dit alles?

Reeds heel aan die begin van die geskiedenis van die mensheid – om 
presies te wees: sewe geslagte vanaf Adam (vs 14) – het God sy oordeel 
aangekondig, sê Judas. Sy oordeel oor sonde en ongeregtigheid. Só 
lees ons in die Bybel van God se oordele oor Sodom en Gomorra, oor 
Egipte, oor Israel se sonde en ongehoorsaamheid, oor afsonderlike 
mense en groepe. Altyd steeds om die eer en heerlikheid van die Naam 
van ons Here te beskerm.

Maar oordeel moet ons nie negatief sien nie – so asof oordeel nét dui 
op straf en dood en vernietiging nie. Ja natúúrlik – daar begin dit, en dit 
is ook waar! Maar ons moet ook dít onthou: God se grootste oordeel is 
mos eintlik reeds voltrek. Aan die kruis van Golgota het Hy oor jóú en 
mý sonde geoordeel. Die bevinding was: Die mens is skuldig! Maar … 
Jesus Christus sal die oordeel van God tot in die dood en hel ondergaan. 
God se toorn oor sonde bars los in die Godverlatenheid van sy Seun 
aan die kruis. Bittere lyding … enorme pyn … onmenslike vernedering … 
en dit in jóú plek. God het geoordeel!

En dít is die heerlike en positiewe: As die Here in sy liefde en genade 
vandag na jóú, sy kind, kyk, sien Hy, deur die bloed van Jesus Christus, 
alles in jou lewe raak. Maar Hý sal “aan jou sondes nóóit meer dink nie” 
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(Rom. 8:12). Sien jy hoe héérlik is God se oordeel? Maar dit beteken 
nóóit dat die mens maar kan aanhou sondig nie. Nee! ’n Kind van God 
dra elke dag, deur die oordeelsvergiff enis van Christus, vrugte van 
bekering … goeie vrugte uit dankbaarheid.

As jy dan van God se oordeel lees, dink nét aan Jesus Christus. Gaan 
elke dag binne met die vaste versekering wat die Heilige Gees aan 
jou sal gee: God se oordeel is nét genade. Want daardeur ontvang jy 
vryspraak en vergiff enis van ál jou sonde. Daarvoor het Jesus Christus 
gesorg. Bly maar net in die liefde van God en stel jou hoop op Hóm wat 
getrou en regverdig is: ons Here wat jóú oordeel tot die ewige lewe!

Sing: Psalm 9-1:12
Ds. NW (Nico) Ligthelm (Emeritus)

Dinsdag 28 September

Skrifgedeelte: Judas:17-19
Fokusgedeelte: Judas:17

Onthou wat jy reeds geleer het

In die Brief van Judas word sterk uitsprake gemaak teen die dwaalleraars 
wat die gemeente binnegedring het. Die brief is egter nie geskryf teen 

dwaalleraars nie, maar vir gelowiges. Judas noem sy lesers geliefdes (vs 
17) – geliefdes wat hy wil waarsku en toerus teen die dwaalleraars in 
die gemeente.

“Onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds 
vir julle geleer het” (vs 17). Judas roep die gelowiges op om terug te 
kom en vas te hou aan die boodskap wat al in die Ou Testament en 
ook deur die apostels in die Nuwe Testament verkondig is. So word die 
ge lowiges gewaarsku en toegerus om nie verras of verbaas te wees dat 
daar van tyd tot tyd dwaalleraars tevoorskynkom nie. Onthou wat julle 
geleer is en wees voorbereid op die aanslae van die dwaalleraars.

In die gemeente kon die gelowiges die dwaalleraars herken aan die 
feit dat hulle deur hulle eie begeertes gedryf is. Hulle het gebreek met 
die geloof soos wat gelowiges deur die eeue geglo het en ’n boodskap 
ver kondig wat net hulle selfgemaakte godsdiens bevorder het. Judas 
sê dat die dwaalleraars nie deur die Heilige Gees gelei is nie en daarom 
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is verdeeldheid in die gemeente die vrug van hulle werk. Ek en jy kom 
vandag nog met sulke dwaalleraars in kontak. Mense wat nie daarna 
strewe om onder die leiding van die Heilige Gees te leef nie, maar 
eerder die Christelike godsdiens wil misbruik om hulle eie begeertes 
te bevredig. 

Moenie vir hierdie mense skrik nie. Onthou, die Here het ons gewaarsku 
dat sulke mense tevoorskyn sal kom. Hou jy egter vas aan die waarheid 
soos die Here ons deur sy Woord en Gees geleer het.

Sing: Psalm 9-1:1, 7
Ds. WJ Steyn (Willem) (Potchefstroom-Die Bult)

Woensdag 29 September

Skrifgedeelte: Judas:20-21
Fokusgedeelte: Judas:20

Hou aan groei in jou geloof

Rusie en stryd kan maklik ons lewens oorheers. So kan jou en my 
geloofslewe skade ly omdat ons te veel tyd en energie aan die te-

reg stelling van dwaalleraars spandeer. Judas wil die gelowiges teen 
hier die gevaar beskerm, daarom roep hy hulle op om voort te gaan om 
hulle lewe te bou op hulle allerheiligste geloof (vs 20).

Die allerheiligste geloof waarna Judas verwys, is die geloof wat deur 
die Heilige Gees aan die gelowiges geskenk is toe hulle die evangelie 
van Jesus Christus gehoor het. Dis dieselfde geloof in die genade van 
ons Here Jesus Christus en die liefde van ons hemelse Vader waaraan 
gelo wiges deur die eeue vasgehou het. Die waarskuwing is om nie só 
meegesleur te word deur die teregwysing van mense wat ’n verkeerde 
boodskap verkondig dat jou hele geloofslewe uiteindelik net deur 
konfl ik gekenmerk word nie.

In hierdie gedeelte gee Judas vir die gelowiges drie opdragte om te 
verseker dat hulle sal aanhou groei in hulle eie geloof. In vers 19 het 
Judas gesê dat die dwaalleraars in die gemeente juis mense is wat nie 
deur die Heilige Gees gelei word nie. Dis daarom duidelik dat ons, as 
eerste opdrag, moet aanhou bid deur die krag van die Heilige Gees. Dis 
immers die vernuwende werk van die Heilige Gees in die gelowige wat 
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die verskil maak tussen ’n gelowige wat aan die waarheid vashou en ’n 
dwaalleraar.

Die tweede opdrag is om in die liefde van God te bly. Hou aan om 
in gehoorsaamheid aan ons Vader te leef. Derdens moet ons ons ver-
wagting stel op die barmhartigheid van ons Here Jesus. Ons hoop is 
gevestig op die getrouheid en standvastigheid van ons Here Jesus 
Christus. Ons stel dus, selfs in tye wanneer dwaalleraars onsekerheid 
saai, ons verwagting in Jesus wat weer kom om ons na Hom toe te bring.

Sing: Skrifberyming 14-1:1-3
Ds. WJ Steyn (Willem) (Potchefstroom-Die Bult)

Donderdag 30 September

Skrifgedeelte: Judas:22-25
Fokusgedeelte: Judas:22-25

Reik uit na medegelowiges wat onder die invloed van dwaalleer is

In Judas:20 word ons opgeroep om te sorg dat ons eie geloof gesond 
aanhou groei. Ons verantwoordelikheid strek egter verder as net ons 

eie geloofsgroei. Ons het ’n opdrag om uit te reik na ons medegelowiges 
wat onder die invloed van dwaalleraars gekom het.

In hierdie uitreik na ander gelowiges noem Judas drie groepe met ’n 
spesifi eke optrede teenoor elkeen van die groepe. 

Eerstens word ons opgeroep om ons te ontferm oor medegelowiges 
wat twyfel. Wees ge nadig en bewys die liefde van die Here deur hierdie 
twyfelende gelowiges geduldig te leer uit die Woord van God. 

In die tweede plek, teenoor gelowiges wat nie maar net twyfel nie, 
maar eintlik al oortuig is dat die dwaalleraars reg is, behoort ons met 
streng vermaning op te tree. Ons behoort hulle ernstig op te roep om 
terug te keer na die waarheid van die geloof, aangesien hulle lewens 
daarvan afhang. 

Die laaste groep waarna Judas verwys, sluit die dwaalleraars in, asook 
almal wat met oortuiging by hulle aangesluit het. Ons versigtige uitreik 
na hierdie persone sluit toegewyde voorbidding vir hulle in, aangesien 
niemand buite die bereik van ons Here se genade is nie. 

Ons behoort egter versigtig te wees dat ons nie self meegevoer word 
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deur die valshede wat deur hierdie leraars verkondig word nie.
Uiteindelik roep Judas ons en sy lesers op om op te kyk verby die 

chaos wat dwaalleraars in ons lewens veroorsaak, na ons hemelse Vader. 
Hy is die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here. Hy 
kan ons bewaar van struikeling. Hy heilig ons, sodat ons met vreugde 
Hom kan aanskou. 

Aan Hom behoort die heerlikheid, majesteit, die krag en die mag van 
alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid.

Sing: Psalm 25-1:2, 4
Ds. WJ Steyn (Willem) (Potchefstroom-Die Bult)
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Oktober – 1 en 2 Korintiërs

CHRISTUS SE LIEFDEVOLLE VERMANING AAN ’N 
PROBLEEMGEMEENTE

Die gemeente in Korinte word dikwels geklassifi seer as Paulus se 
“probleem”-gemeente. Dit was ’n gemeente wat heelwat onderlinge 

struwelinge oor ’n verskeidenheid van kwessies beleef het. Soveel só dat 
Paulus in werklikheid vier briewe aan hulle geskryf het, waarvan slegs 
twee behoue gebly het. 

Die eerste brief word na verwys in 1 Korintiёrs 5:9 en was opgevolg met 
die brief wat ons ken as 1 Korintiёrs. In 2 Korintiёrs 2:4 hoor ons van die 
derde brief, Paulus se sogenaamde “Brief van Trane”, wat nie vir die kerk 
behoue gebly het nie. Die vierde brief is dan die brief wat ons ken as 2 
Korintiёrs.

In 1 Korintiёrs vind ons iets van Paulus se pastorale hart, deurdat hy die 
gemeente oproep om met ywer die probleme en vrae in die gemeente 
aan te spreek. Op hierdie manier sal daar eensgesindheid wees en sal 
die krag en die wysheid van die evangelie aan Jood en nie-Jood duidelik 
word (1 Kor. 1:22-25). Hierdie inslag sien ons in die struktuur van die 
brief, deurdat hoofstukke 1 tot 6 die probleme in die gemeente aanspreek, 
terwyl hoofstukke 7 tot 16 die vrae beantwoord wat die gemeente aan 
hom gerig het.

In 2 Korintiёrs vind ons Paulus se reaksie op die gemeente se optrede 
na dat hulle heelwat van die probleme aangespreek het en die persoon 
ver maan het wat sy apostelskap in twyfel getrek het. Met hierdie brief het 
Paulus vier doelwitte:

om sy dank uit te spreek oor Korinte se terugkeer na die evangelie;
om hulle te vermaan om nie té streng te wees met die sondaars nie;
om enige verdere vertwyfeling oor sy apostelskap uit die weg te ruim; 
en
om sekere riglyne te gee vir hulle liefdegawes vir die gemeente in 
Jerusalem.
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Vrydag 1 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:1-17
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 1:17

Verwaandheid bring verdeeldheid

Vandag begin ons om die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs te 
lees en te oordink. Daarom is dit nodig om ’n bietjie kultuurhistoriese 

agtergrond daarvan beter te leer ken. Lees gerus die inleiding tot die 
brief in die 1983-vertaling.

Dit is ook handig om ’n deurlopende tema in die brief te probeer 
vind. Die volgende saak is deurgaans opvallend: die ware evangelie en 
die bedienaars daarvan is eenvoudig, geestelik en onopgesmuk.

Dit was egter juis die probleem in God se gemeente in die hawestad 
Korinte. Hier het ’n gees van selftevredenheid en hoogmoed geheers. 
Die mense het gehou van uiterlik indrukwekkende predikers. Só was 
die valse leraars wat al agter Paulus aangetrek en hom en sy boodskap 
beswadder het (miskien was húlle sy berugte “doring in die vlees”?) 
(2 Kor. 12:7). Paulus wás nie só ’n indrukwekkende prediker nie (2 Kor. 
10:10). En op hierdie manier het daar verdeeldheid ontstaan. Elkeen het 
’n leraar na eie smaak gekies – ook uit diegene wat die Woord suiwer 
gepreek het, soos Sefas (Petrus) en Apollos (vs 11, 12).

Dit is ’n bekende verskynsel van ons tyd dat sommige mense van kerk 
tot kerk trek, op soek na meer opwindende eredienste en sjampanje-
predikers … Oorweeg jy dit dalk ook? Dan het die grootste en nederigste 
apostel van Jesus vir jou ’n woord: “Christus het my … nie gestuur om te 
doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde 
van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag 
verloor” (vs 17).

Sing: Psalm 138-1:2, 3
Ds. J Botha (Johan) (Emeritus)
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Saterdag 2 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:18 – 2:16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 2:10-15

God se wysheid is dwaasheid vir die wêreld

Die evangelie is eenvoudig, geestelik en onopgesmuk: dit is die Seun 
van God aan ’n kruis. Jy en ek wat so gewoond geraak het aan dié 

boodskap, moet daaroor probeer dink soos ’n ongelowige, natuurlike 
mens: “Geen pa maak tog só met sy kind nie!”

Niemand verstaan dit slegs deur skerp intellek of menslike sintuie nie. 
Geen menslike argument oortuig jou van die noodsaaklikheid daar-
van nie. Dit kom klaar sonder opgesmukte woorde, ’n mooi stem, fyn 
mi kro foontegniek en vername predikers. Dié woord se krag setel in 
God. Dit is hemels, geheimenisvol en geestelik. Net die Gees van God 
maak dit vir jou oop, maak jóú daarvoor oop en stel jou in staat om die 
waarde daarvan te beoordeel (2:10-15).

Paulus was self ’n geleerde teoloog. Die kruis van Jesus Christus was 
vir hom ook dwaasheid, onsin, ’n struikelblok en ’n aanstootlikheid. Tot-
dat die opgestane Gekruisigde self die skille van sy oë laat afval het 
(Hand. 9).

Wat verwag jy van jou dominee? Gee die eenvoud van jou tuisgemeente 
en die swakheid van jou ouderling jou aanstoot? Dan moet die krag van 
Jesus se kruis vandag die wêreldse skille van jou oë afhaal, want: “… wat 
vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam 
…” (1:27).

Sing: Skrifberyming 8:1, 2
Ds. J Botha (Johan) (Emeritus)
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Sondag 3 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 3:10-23
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 3:23

Laat jouself versigtig en met kosbare artikels opbou

Elke dag is die kerk besig om gebou te word. Ons moet versigtig 
wees dat ons nie skeef en krom bou of met nuttelose artikels nie.

Die tweestryd in Korinte het oor die bouers gegaan, die mense wat 
die Woord verkondig het. Paulus verduidelik aan die gemeente die 
mense wat die Woord verkondig, is net medewerkers in die koninkryk 
van God. Die taak van die bouer is om konstant toesig hou dat daar 
gebou word op die fondament. Elkeen van ons word opgebou deur 
preke, gesprekke met ouderlinge en diakens. Ook in gesprekke met 
mekaar. Aanhoudend moet ons op die uitkyk wees of daar reg gebou 
word. Daar mag op niks anders as die fondament, Christus, gebou word 
nie. Alles in my en jou lewe moet op Hom gebou wees.

Is jou lewe op dié fondament gebou? Christus kan nie net hier en daar 
by ons lewe ingetrek word nie. Hy moet ons fondasie wees. Alles wat ek 
en jy doen, moet in Hom gegrond wees. Wanneer jy in die oggend op-
staan, wil jy dit doen vir die Here. Of as jy gaan werk, wil jy dit doen tot 
sy eer. Die fondasie, Christus, bepaal jou hele lewe. Dit is waarom dit so 
belangrik is dat daar reg gebou moet word op hierdie fondasie.

Alles waarin ons glo, ons belydenis, moet gebou wees op die fon-
dament. Ons mag nie daarvan afbeweeg nie. Wanneer dit nie reg gebou 
is nie, sal dit ’n negatiewe invloed op my en jou lewe hê.

Ons moet versigtig wees, want daar kan met goedkoop artikels 
gebou word. Elke bouer se werk gaan getoets word deur vuur by die 
weder koms. Hierdie vuur is om dit wat nie ewigheidswaarde het nie, te 
verbrand. Al wat ewigheidswaarde het, is om vir die Here te leef. Dit is 
wat sal bly staan.

Sing Psalm 90-1:1-3
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)
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Maandag 4 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 6:1-11
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 6:7, 11

Konfl ikhantering met ’n ander agenda

Wanneer iemand jou sleg behandel, laat dit jou verskillende dinge 
voel. Ons het ook verskillende reaksies wanneer iemand ons leed 

aangedoen het. Daar is mense wat sê jy moet iets terug doen aan die 
persoon. Ander sê weer jy moet net die persoon los en aan gaan met 
jou lewe.

’n Algemene reaksie vandag is om iemand hof toe te sleep. Hierdie 
per soon moet betaal vir die onreg wat hy my aangedoen het. Kinders 
leer vinnig hierdie manier om konfl ik te hanteer, by ons aan. Selfs deur 
die manier hoe ons mekaar in die kerk of in ons huwelike hanteer.

In 1 Korintiërs 6 verduidelik Paulus ’n ander manier van konfl ikhantering: 
Daar was mense in die gemeente wat mekaar kwaad aangedoen het. Dit 
moes meer as een keer gebeur het, anders sou Paulus nie dit genoem 
het in sy brief nie. Hulle het nie in die gemeente die sake opgelos en 
vrede gemaak nie, hulle het die mense gedagvaar. Hof toe gesleep. Dit 
het Paulus geskok. Dit is verkeerd dat gelowiges mekaar dagvaar. Hy is 
ge skok omdat Christus vir hulle ’n ander manier van konfl ikhantering 
geleer het. Dit lees ons in Matteus 18:15-20.

Wanneer ons die gedeelte lees, leer ons waarom Paulus hierdie ge-
deelte aan die gelowiges skryf. Daar is belangrike dinge wat ons hieruit 
leer:

Die agenda is om jou broer terug te wen, ten alle koste.
Die gemeente word gegee sodat hulle kan help in die oordeelsproses, 
die gemeente is bevoeg om dit te doen.
Indien die persoon glad nie luister nie, moet jy hom sien as ’n heiden 
en tollenaar. Waarom? Sodat hy kan wakker skrik en tot bekering 
kom.
Aanhoudende gebed is nodig.
Dit is wat Christus van sy kerk verwag. Jou agenda moet altyd wees 

om jou broer en suster vir Christus te wen.

Sing: Psalm 85-1:1, 2
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)
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Dinsdag 5 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 6:12-20
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 6:12, 19-20

Is jy dalk ’n slaaf?

Vryheid is ’n snaakse ding. Dit is iets waaraan ons nie veel aandag 
gee nie tensy dit van ons af weggevat word.

Vir ’n gelowige het vryheid natuurlik ’n belangrike betekenis. Ons is 
vrygemaak van ons sondige natuur. Dit beteken ons wil nou die Here 
dien. Tog let ons nie altyd op die wonder van hierdie vryheid wat ons 
besit nie. Ons leef asof ons nog steeds slawe van die sonde is. Ons kan 
baie keer nie die verskil tussen gelowiges en ongelowige se lewens sien 
nie …

Van die gelowiges in Korinte het uit die heidendom gekom. Onge-
twyfeld was hulle in ’n stad en nog gewoond aan al die “lekker/luuk se” 
dinge wat die stad hulle gebied het. Hulle was gewoond aan tempel-
prostitusie, dronk partytjies en allerhande ander dinge.

Hulle het nou verskonings gesoek om daarmee aan te gaan. Hulle 
ver skonings klink baie bekend vir ons. Maar Paulus het verskillende 
ar gu mente waarom hierdie gelowiges hulle vryheid juis prysgee deur 
hulle gedrag. Sy argumente is:

Nie alles goed is vir jou nie. Sonde maak ons seer. Dink net aan die 
gevolge van moord, buite-egtelike verhoudings, ensovoorts.
Jy kan nie maar net doen wat jy wil nie, want deur dit te doen, raak 
jy ’n slaaf van die sonde. Dit vernietig jou lewe. Paulus weier om 
homself weer ’n slaaf te maak. Christus het Hom vrygemaak.
Die Here is ook Here oor jou liggaam.
Jou liggaam is deel van Christus se liggaam, die kerk. Daarom wil jy 
anders lyk.
Dit is dus duidelik wanneer jy sonde doen, vernietig jy jou eie liggaam. 

Daarom wil jy oor jou sonde heers. Maar wanneer jy ingee, heers jou 
sonde oor jou en ervaar jy nie meer die vryheid van verlossing in Christus 
nie. Ons was slawe van die sonde en is vrygemaak, maar ons kan weer 
slawe raak. Moenie jou vryheid verruil nie.

Sing: Psalm 1-1:2, 3
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)
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Woensdag 6 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:25-40
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:29-31

Soek jou vervulling alleen in Christus

Baie boeke, artikels en konferensies fokus op die Bybelse beginsels 
vir die huwelik en ’n familie, maar daar word min gesê oor wat die 

beginsels vir die enkellopende is. Die boeke wat dan wel op die en kel-
lopende fokus, gee gewoonlik raad oor hoe om hulle moeilike omstan-
dighede te kan hanteer. 

Daar word met ander woorde van die standpunt uitgegaan dat dit 
nie normaal is om alleen te wees nie en dat dit beslis ook nie lekker 
is nie. ’n Rede hiervoor is dat die mense met die meer tradisionele 
siening van die huwelik geneig is om ’n afgod te maak van die huwelik. 
Sommige glo dat ’n familie sin en betekenis aan die lewe moet gee. 
Daarteenoor maak mense wat die moderne siening huldig ’n afgod van 
onafhanklikheid. My wil en my geluk staan voorop en dit gee betekenis 
aan my lewe. In albei gevalle word die verhouding met Christus op die 
agtergrond geplaas.

Die plek waar ons egter die ware betekenis vir ons lewe kry, is in 
die verlossing van Jesus Christus. Vir die enkellopende gee dit hoop, 
want in Christus kan hy/sy ’n vol lewe hê sonder om noodwendig te 
trou en kinders te hê. God gee aan ons ’n ware familie, naamlik die 
kerk, en daarom het geen enkellopende ’n tekort aan ouers, broers en 
susters, of kinders nie. ’n Christen se erfdeel is die heerlike volheid van 
die koninkryk van God.

Maar net so kry elke egpaar ook groot hoop in Christus. Hoop omdat 
hulle kan trou en kinders kan hê sonder om bang te wees vir hierdie 
donker wêreld waarin ons leef. Ons het hoop, want ons en ons kinders 
is op pad na hierdie heerlike toekoms.

Daarom word almal van ons, enkellopendes en getroudes, opgeroep 
om onsself aan Christus toe te wy. Leef in toewyding aan Christus, om-
dat ons besef dat die aardse tydelik is en ons op pad is na die ewige, 
saam met Christus.

Sing: Psalm 103-1:1
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)



302 

Donderdag 7 Oktober

Skrifgedeelte: Romeine 15:1-7
Fokusgedeelte: Romeine 15:7

Die evangelie wek eensgesindheid!

Ons word in hierdie gedeelte aangemoedig om eensgesind te 
wees. Tog weet ons as gelowiges hoe moeilik dit is om hierdie 

eensgesindheid in ’n gemeente na te jaag.
Die wêreld hou twee maniere voor oor hoe ons hierdie onmin moet 

hanteer. Tot nog onlangs was dit die gebruik dat indien jou groep van 
oor tuiging was dat julle die volle waarheid ken en iemand anders dan 
nie met jou saamstem nie, word die bande gebreek. Dit was ’n tipe 
magspeletjie. Doen wat ek sê of ... Die moderne wêreld hanteer die saak 
bietjie anders. Hulle meen dat niemand die volle waarheid ken nie en 
daarom moet ons mekaar se opinies aanvaar. Jy mag nie krities wees of 
iemand negatief evalueer nie. Niemand kan sê dat ’n sekere leer beter 
of slegter as ’n ander is nie. Indien jy nie saamstem nie, is jy gevaarlik en 
word jy so half uitgewerp. Daarom is dit ook ’n magspel.

So die wêreld se manier om hierdie twee groepe te hanteer, kom 
altyd op dieselfde neer. Mag! Die sterker een wen. Die een met die 
meeste stemme of beste oorredingsvermoë wen. Hierdie gesindhede 
dryf mense en groepe net nog meer uitmekaar.  Daarom sê Paulus: 
“Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.”

Ten spyte daarvan dat ons sondaars was, wat eintlik net vervloeking 
ver dien, het Christus met ons in ’n verhouding kom tree. Hy het afgebuk 
tot op ons vlak om te verstaan hoekom ons doen en sê soos wat ons 
doen (vgl. Heb. 4:15). Christus het medelye met ons. Hy doen alles in 
sy vermoë om ons verhouding met Hom te herstel. Om ons uit hierdie 
son dige blindheid los te skeur.

Daarom moet ons ook mekaar se hande vat, al stem ons nie met 
mekaar saam nie. Ons moet mekaar help om die sonde raak te sien. Ons 
moet dit doen met dieselfde geduld en genade as wat ons in Christus 
ontvang.

Sing: Psalm 111-2:1, 2
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Vrydag 8 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:17-34

Die styl van die Here

In die vroeë kerk het die gelowiges gereeld saam geëet en gedrink. 
Hierdie geleenthede is “liefdesmaaltye” genoem. Gedurende of aan 

die einde daarvan is die “nagmaal van die Here” dan ook geniet. Met 
hier die geleenthede het die rykes eet- en drinkgoed gebring wat dan 
onder almal gedeel is.

In die Korinte-gemeente het dit egter ontaard: die rykes het gaan sit 
en alles self verorber. Wanneer die armes en slawe later daar aankom 
(waar skynlik weens ’n langer werksdag), was daar vir hulle niks oor nie. 
Dus het party honger gebly (die armes) en ander was dronk (die rykes). 
Só het die teken van onderlinge eenheid en liefde ’n demonstrasie van 
verdeeldheid en selfsug geword – ’n brassery.

Hierteenoor stel Paulus die styl van Jesus tydens sy instelling van die 
nagmaal. Let gerus in jou Bybel op twee aspekte van Jesus Christus se 
styl:

Die tyd – dit was die nag waarin Hy oorgelewer is en Homself vir sy 
gemeente geoff er het (vs 23).
Sy woorde: “… dit is vir julle” (vs 24).
Dit is die Here se styl: oorgawe en off ervaardigheid tot die dood toe. 

Daarom: “As julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar” (vs 
33). Dit spel nederigheid, opoff ering, geduld met swakkes, voorbidding 
en simpatie met lydendes uit.

Ons aanvaar nie maklik hierdie woorde nie, want ons is van nature 
voor barig en selfsugtig en staan nie graag terug vir ander om eerste 
te skep nie. Daarom moet ons onsself telkens weer verootmoedig voor 
ons nagmaal gebruik.

Sing: Skrifberyming 16:5
Ds. J Botha (Johan) (Emeritus)
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Saterdag 9 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12

Dien mekaar

Die “charismatiese beweging” swiep steeds soos ’n warrelwind deur 
alle kerke – die Gereformeerde Kerke inkluis. Dit verwaai en verwar 

ou Christene wat die Here al jare lank ken en dien. Hulle verlaat dan 
“gevestigde kerke” vir die “lewende kerke”, waar:

die lidmaat die spil is waarom die godsdiens draai;
die Geestesgawes in byeenkomste funksioneer;
die slagkreet is: “Die Here het vir my gesê …”
Die Griekse woord “charisma” beteken Geestesgawe of genadegawe. 

Paulus ag dit só belangrik dat hy drie hoofstukke (12-14) daaraan wy 
sodat ons “ingelig moet wees” (12:1). Die gelowiges in Korinte het ver-
skeie gawes ontvang (kyk vs 28). Hulle het dit egter selfvoldaan tot hulle 
eie voordeel aangewend en skynbaar selfs daarmee gespog! (Dit klink 
nogal bekend as jy na sommige “charismatiese” Christene luister!)

Jy wat so op hol gaan met Geestesgawes asof jy daarmee mag spog 
en dink dat jy daaroor beheer het en dit kan gebruik soos jy wil: die 
enigste doel daarmee is om mekaar te dien in jou gemeente. Soos die 
verskillende ledemate en organe die menslike liggaam dien, ontvang 
élke gelowige van die Gees ’n gawe (vs 7-11); dien al die Geestesgawes 
die liggaam (vs 12, 13); is elke gawe noodsaaklik (vs 14-21); en is al die 
gawes gelykwaardig (vs 22-26).

Dit is die eerste Bybeltoets waaraan jy die “charismatiese” Christen 
meet wat jou wil oorrompel met ’n opgewonde getuienis oor wat “die 
Here” vir hom of haar gesê het.

Sing: Skrifberyming 21:1, 2, 3
Ds. J Botha (Johan) (Emeritus)
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Sondag 10 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 13
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 13

Liefde ten spyte van …

Daar is seker geen gelowige (veral vroue) wat hierdie lied oor die 
liefde nie baie goed ken nie. Tog let baie min mense op die konteks 

waarin dit staan, naamlik in die sentrum van die drie hoofstukke oor 
God se genadegawes (12-14).

In die destydse skryfstyl het mens jou hoofsaak in die middel van jou 
brief geplaas. Dit is dus die fokuspunt van hoofstukke 12 – 14: LIEFDE 
(Grieks: agape = liefde ten spyte van) is die hart, die belangrikste, die 
vorstin onder al die ander gawes van die Gees aan gelowiges. Trouens, 
al die ander is sonder die liefde sinloos, leeg en lawaaierig (vs 1-3), want 
liefde is nie selfsugtig, selfvoldaan, spoggerig en jaloers nie (vs 4-7).

Die tweede Bybeltoets vir die “charismatiese” Christene is die vraag: 
Het julle my ook lief ten spyte van ons verskille? Natuurlik geld die 
toets eweseer vir ons “tradisionele” Christene: Skinder jy net van die 
“hap py clappies” of het jy hulle lief?

Daar is nog twee redes waarom liefde die ander genadegawe oortref: 
Agape is onverganklik, terwyl die ander uitgedien raak (vs 8-10), en 
agape is die teken van geloofsvolwassenheid, terwyl die ander maklik 
kinderagtigheid verraai (vs 11).

Hierdie “liefde ten spyte van” is seker vir sondaars net so moeilik om 
te gee as onvoorwaardelike vergiff enis. Trouens, dit gebeur slegs wan-
neer Jesus se onvoorwaardelike liefde en vergiff enis deur sy Gees in jou 
geloofsare vloei.

Sing: Skrifberyming 21:4, 5
Ds. J Botha (Johan) (Emeritus)
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Maandag 11 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 14:26-40
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 14:33

’n Kerk van orde en vrede!

God is tog nie ’n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Paulus 
gebruik hierdie woorde om ’n wesenseienskap van God aan die 

Korintiërs te openbaar. ’n Wesenseienskap wat ook in die kerk van die 
Here moet refl ekteer. Orde en vrede.

Dit sê Paulus aan die gemeente na aanleiding van die wanorde en 
onvrede wat in die gemeente geheers het. In die gemeente was daar 
’n verskeidenheid van gawes en elkeen wou hê dat hierdie gawe in die 
gemeente tot sy eie reg kom. Die gevolg was egter ’n deurmekaarspul. 
Wanorde. Maar ook onvrede omdat die een reken dat sy gawes meer 
tel as die ander s’n. Sou iemand van die straat af instap om te kom kyk 
wat in die byeenkomste aangaan, sou die wanorde en onvrede tussen 
gemeentelede die indruk gee dat die mense van hulle sinne beroof is.

Paulus spreek daarom die gemeente skerp aan. Op grond van die 
beginsel dat God ’n God van orde is, stippel Paulus dan die weg vir die 
gemeente uit in verse 27-35. Hy gee die orde wat tydens byeenkomste 
gehandhaaf moet word, maar hy doen ook ’n beroep op die Korintiërs 
om in te val by die gebruike van ander gemeentes. Vers 36 is ’n her in-
nering aan die gemeente dat die liggaam van Christus nie beperk is tot 
hulle gemeente nie, maar dat hulle deel is van die algemene Christelike 
kerk!

Ons word geroep om in die kerk van die Here te dien tot opbou van 
die kerk, tot eer van die Here. Mag ons deelwees van die Here se kerk 
lei tot vrede en orde in die kerk. Mag die Here se Naam daarin ver-
heerlik word!

Sing: Skrifberyming 20-2:1, 6, 7 ((Skrifberyming 50 in die swart boekie)
Ds. D Kotzee (Dirk) (Pretoria-Alkantrant)
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Dinsdag 12 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:1-11
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:2b

Christus plus is leeg

Hierdie perikoop is niks anders as ’n lofl ied nie. ’n Lofl ied wat in detail 
vir ons beskryf dat Christus genoeg is. Dat ons niks en niemand 

anders nodig het om verlos te word nie. In vers 2b word dit baie sterk 
ge stel: As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof 
gekom.

Hoe geweldig sterk is hierdie bewoording nie! ’n Mens wat aan iets 
anders as die evangelie vashou, is ’n mens wat vir alle basiese redes 
on gelowig kon bly. Hierdie woorde verwys nie na ander gelowe nie, 
maar na gelowiges – mense wat bely dat Jesus die Christus is – wat 
aan iets anders as die evangelie vashou. In kort kan mens hierdie “iets 
anders” ’n “Christus-plus” geloof noem. Eenvoudig kan ons dit sien as 
gelowiges wat Jesus as die Christus bely, maar Christus alleen is nie 
genoeg nie! Daar kort altyd nog iets.

’n Christus-plus verhouding bly egter leeg. Want al daardie plusse – 
die “iets anders as die evangelie” is mensgemaak. Mensgemaak maak 
ongelukkig seer en stel teleur. Dit bring nie verlossing en herstel nie, 
maar eerder verwydering en vervreemding.

’n Gelowige wat glo Jesus is die Christus, maar met sy of haar ge hoor-
saamheid hulle ewige saligheid probeer verseker, sal daagliks ’n swaard 
van God se oordeel oor hulle koppe voel hang. Ons kan immers nie ons 
eie saligheid bewerk deur ons werke en gehoorsaamheid nie!

’n Gelowige wat ’n geestelike tuiste soek en telkens met mensgemaakte 
voorwaardes vir hierdie tuiste vorendag kom, gaan altyd teleurgestel 
word. Want die mens stel teleur. Die mens is sondig. En dan dryf gelo-
wiges weg van geloofsgemeenskappe!

Daarteenoor staan ons Koning en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat 
vol maak en genoegsaam is om my te red van die verderf. Glo in Hom. 
Soek Hom waar net Hy – niks plusse nie – in die kerk verkondig word, 
want net Hy is genoeg. Enigiets anders is leeg!

Sing: Skrifberyming 11-2: 1, 2
Ds. D Kotzee (Dirk) (Pretoria-Alkantrant)
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Woensdag 13 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:12-34
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:19

’n Hoopvolle blik die toekoms in!

Wat sou die lewe wees sonder Jesus se opstanding? Een woord sou 
die lewe opsom: hopeloos. Want waarmee sou ons mekaar ver-

troos het by ’n oop graf? Hoe sou ons mekaar bemoedig het wanneer 
be proewings oor ons pad kom? Waarheen sou hierdie lewe lei as ons 
nie die hoop op opstanding in Jesus Christus gehad het, soos Paulus dit 
in hierdie perikoop beskryf nie?

Dit laat mens dink aan Jesaja 21:11-12, waar die Israeliete hopeloos 
opkyk na die wag op die muur en vra: Wanneer is al hierdie swaarkry 
ver by? Wanneer word dit dag? Wanneer is die nag verby? Israeliete 
wat vaskyk in die stadsmuur, sprekend van hulle kortsigtigheid in hulle 
tyde like omstandighede. Sonder hoop omdat hulle nie verder kan sien 
as die hier en nou nie!

In hierdie perikoop word die gelowige oog egter anderkant die graf 
gerig. Op die opstanding van Christus, die ewigheid in! Op die troos wat ’n 
toekoms vol hoop in Christus vir die gelowige inhou! Daarom rig Paulus 
die skerp woorde van vers 19 aan die Korinte. As ons net vir hierdie lewe 
ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle 
mense. Dikwels leef ons ook só. Lewens wat vaskyk in ons onmiddellike 
omstandighede en ons kan net eenvoudig nie verder as dit sien nie! Dit 
is wat gebeur met oë wat nie meer Jesus se opstanding sien nie. Wat 
nie soos die nagwag op die muur in Jesaja die helder môrester reeds 
sien hang aan die hemel nie. Die môrester wat die aanbreek van die 
volle dag aankondig! Jesus se opstanding is vir ons hierdie môrester. Sy 
opstanding beteken oorwinning. Die aanbreek van die dag van verlos-
sing.

Daarom: Ook al lyk onmiddellike omstandighede in ons land en soms 
in die kerk ook donker, hou die oog gerig op die helder Môrester. Want 
weldra breek die volle dag aan met genesing in sy strale. Dit is ons 
hoop in donker dae! Hy het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan!

Sing: Skrifberyming 5-4:1-6
Ds. D Kotzee (Dirk) (Pretoria-Alkantrant)
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Donderdag 14 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:35-58 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:58

Kyk na nou met ’n hemelse perspektief

Hier in 1 Korintiërs 15 skryf Paulus oor die opstanding van gelowiges 
uit die dood. En vanaf vers 35 spreek hy sekere besware of vrae aan 

wat mense kan hê oor die opstanding. Die kern hiervan kan ’n mens 
opsom as: Omdat ek nie sien hoe mense uit die doop opstaan nie, 
maar wel sien hoe mense oud word en siek word en dan doodgaan, kan 
ek nie of sukkel ek om te glo dat ’n ewige, heerlike lewe ná die dood 
moont lik is.

Maar Paulus se antwoord hierop gee vir ons perspektief op meer as 
net die opstanding uit die dood. Dit leer ons iets van ons hele lewe in 
die Here. En sy antwoord is basies: Moenie die dinge wat die Here sê 
en belowe, meet aan jou eie insig en verstaan van dinge nie. Die Here is 
tog tot oneindig meer in staat as ons, Hy het ons en die hele skepping 
gemaak, hoe kan Hy dan aan dieselfde beperkinge as ons gebonde 
wees?

Maar, hoewel Paulus hier dit duidelik maak dat die ewige lewe in die 
Here ’n werklikheid is, is dit nie nie sy fi nale fokus nie. Die werklikheid 
van ons lewe in Jesus Christus het ook ’n toepassing vir nou. Dis nie 
net dat ons wag vir eendag wanneer ons die ewige lewe het nie. Nee, 
die sekerheid van ons ewige lewe moet ons optrede nou al rig. En dit 
is, skryf Paulus in ons fokusgedeelte, dat ons met ywer en vertroue die 
Here moet gehoorsaam.

Die uiteinde is vas en seker, want dit is in die hande van die Here. 
Daar om ken ek my bestemming en ek is seker dat ek daar sal uitkom. 
En daarom kan ek my nou al toespits op wat regtig belangrik is. Om die 
Here te dien in die sekerheid dat ook die uiteinde daarvan in die hande 
van die Here is.

Sing Psalm 16-1:1, 4
Ds. AP de Jager (André) (Klerksdorp-Noord)
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Vrydag 15 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 16:1-24 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 16:13-14

Waaksame, standvastige en dapper geloof deur liefde geleef

Die gemeente in Korinte was ’n gemeente met mooi gawes, geestelike 
gawes, maar ook ’n gemeente met besondere uitdagings. Uitdagings 

wat uiteindelik gespruit het uit eiewilligheid en selfgesentreerdheid. 
Daarom, onder andere, skryf Paulus hierdie brief. En hier aan die einde 
van die brief gee hy vir hulle vier beginsels om na te streef:

“Waak” – Letterlik beteken die oorspronklike woord om lewendig te 
wees of wakker en oplettend te wees. Hier word dit in die geestelike 
sin bedoel. Met ander woorde, weet wat in jou geloofslewe aangaan. 
Let op wat jy in jou lewe toelaat en maak seker dat dit nie dalk slegte 
dinge en leuens is wat ongesiens in jou lewe insluip nie.
“Staan in die geloof” – Die woord wat met staan vertaal is, beteken 
letterlik om te staan om getoets te word. Of anders gesê, gereed 
om nie net getoets te word nie, maar die toets te slaag. Dit is om 
standvastig te wees. Hier beteken dit dus dat, wanneer daar toetse in 
ons geloofslewe kom, soos verleidings, swaar tye of selfs tye wanneer 
ons moet bly by die waarheid te midde van teenstand, dan moet ons 
gereed wees om te volhard en nie meegesleur te word nie.
“Wees manlik” – Letterlik: word ’n man. Dié woord het ook die 
betekenis van dapper wees. Dit beteken met ander woorde om te 
werk daarvoor om volwasse te wees. Om die moed aan die dag te lê 
om te doen wat reg is, selfs al is jy bang en onseker in jouself.
“Wees sterk” – Letterlik, word versterk. Maar dit is nie ’n passiewe 
wag om krag te ontvang nie. Soos die ander drie, is dit ’n opdrag. 
Dit is met ander woorde om te doen wat jy moet in die krag van die 
Here.  it is nie net om Hom te vertrou dat Hy jou sal sterk maak nie, 
maar ook om volgens sy krag, en daarom sy wil, te werk.
Dit alles moet geskied in liefde. Die liefde van die Here vir ons in Jesus 

Christus. Die liefde wat ons ontvang het en daarom deel met ander.

Sing Psalm 89-1:6
Ds. AP de Jager (André) (Klerksdorp-Noord)
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Saterdag 16 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 1:1-11
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 1:3-5

God troos ons deur Christus, sodat ons ander kan troos

Een van ons grootste uitdagings in die lewe is om nie moedeloos te 
word en in wanhoop te verval nie. Daar is soveel uitdagings, strui-

kelblokke, verdrukking en lyding in die wêreld rondom ons. Hoe kan 
ons as kerk mekaar troos?

Paulus begin sy tweede brief aan die Korintiërs deur God te loof as die 
Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Hoe heerlik 
om te besef dat ons Vader vanaf sy hemelstroon Hom oor ons ontferm! 
Hy het meegevoel en gee waarlik vir ons, sy kinders, om. Maar die lof 
gaan nog verder, omdat God se ontferming ook oorgaan in daadwerlike 
hulp en vertroosting.

Hoe help en vertroos die Here ons? Paulus sê: “... ons troos is oorvloedig 
deur Christus.” Ons enigste troos in lewe en in sterwe lê tog in Christus 
se sterwe en opstanding! Want ons is nou in Christus tot ’n nuwe lewe 
opgewek! ’n Lewe waar daar steeds lyding gaan wees, maar waar ons 
altyd op God wat die ewige lewe werk, kan vertrou. God wat alles kan 
ver mag, sal ons bemoedig en versterk om te kan volhard.

Ons lyding fokus immers nie ons aandag net op die gebrokenheid 
van die lewe en op die gevolge van die sondeval nie. Dit rig ons oë juis 
vorentoe, op die heerlikheid van die herskepping  en verlossing wat ons 
Here Jesus Christus bring deur die kruis. En dit laat ons al meer uitsien 
na die heerlikheid wat ons Here vir ons verseker aan die anderkant van 
die graf.

Van hierdie enigste troos in Christus moet ons lewens getuig in tye 
van nood, want so kan ons lyding ook tot troos en versterking wees vir 
ander. 

Mag ons God in voorspoed en in druk altyd loof as die Vader van 
ontferminge en die God van alle vertroosting!

Sing:Psalm 46-1:1, 3
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)
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Sondag 17 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 1:12 – 2:4
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 1:12

Ons optrede moet getuig van die genade van God

Om mekaar werklik te vertrou, is nie altyd maklik nie. Hoe dikwels 
sien ons nie wantroue in die kerk van die Here nie? Ons wonder 

soms: Hoekom sou die kerkraad hierdie besluit geneem het? Wat het 
die dominee nou eintlik met daardie woorde aan my bedoel? Gaan 
daar die lidmaat doen wat hy gesê het of gaan hy maar weer net iets 
anders doen? Daardie selfde wantroue het die Korintiërs ook teenoor 
Paulus gehad.

Wanneer Paulus nou die gemeente op hulle wantroue teenoor hom 
antwoord, bring hy hulle dadelik voor God se genadetroon. In die besluite 
wat hy op sy reise moes neem, kon hy homself nie maar net laat lei deur 
die Korintiërs se verwagtinge en sy eie begeertes nie. Hy moes homself 
stel voor God se wil, want hy staan eerstens verantwoordbaar voor die 
Here wat ons hart en verstand ken. Nie ons eie vleeslike wysheid nie, 
maar God se genade waarmee Hy die gemeente wil opbou, bepaal ons 
optrede teenoor die gemeente.

Met die uitdrukkings “reinheid van God” en “genade van God” bring 
Paulus ons dus by die Woord, waardeur die Here ons optrede bepaal. 
Dis juis in God se Woord waar ons leer hoe om rein voor Hom te leef. 
Dis in sy Woord waar ons sy genade in Christus leer ken. Dis deur sy 
Woord wat die Heilige Gees ons gedagtes rig op ons Here, sodat sy 
waarheid ons gedagtes, ons optredes, ons beweegredes bepaal. Die 
Gees lei ons dan so dat ons optrede teenoor mekaar nie God se genade 
afbreek nie, maar dit juis laat skitter.

Hoe kan ons as kerk van die Here mekaar vertrou? Ons kan mekaar 
ver trou as ons optrede nie getuig van menslike wysheid nie, maar van 
God se wysheid en genade in Christus. Laat ons dus met ’n goeie gewete 
teenoor mekaar optree, omdat ons biddend vanuit God se Woord leef 
tot sy eer en tot die opbou van sy kerk.

Sing: Psalm 40-1:4, 5
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)
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Maandag 18 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 2:5-11
Fokusgedeelte: 2 Korinthiërs 2:6-8

Vergewe en vertroos in liefde, tot opbou van die gemeente

Wanneer ons bely dat die kerklike tug een van die kenmerke van 
’n ware kerk is (NGB Art. 29), sien ons hoe noodsaaklik dit is om 

die sonde aan te spreek. Maar hoe maklik maak ons nie van die tug 
’n einddoel, net om lastige persone weg te kry nie? Terwyl die tug juis 
beoog om die sondaar te red. Daarom herinner Paulus ons dat vergifnis 
en liefde uiters belangrik is by die tug!

In Korinte was daar ’n lidmaat wat met sy sonde baie hartseer veroorsaak 
het. Met ’n persoonlike aanval op Paulus en sy geloofwaardigheid het hy 
nie net vir Paulus nie, maar ook vir die gemeente baie trane veroorsaak. 
Sy ware kleure het egter uitgekom. Hy is aangespreek en ’n tugproses 
het verloop. Die versoening is aan hom bedien en hy is tot bekering 
geroep.

Die gevaar is egter dat die bestrawwing te ver kan gaan, en dit het 
dan ook hier gebeur. Uit Paulus se woorde kan ons afl ei dat daar wel 
ware berou en bekering by die sondaar was. Maar in plaas daarvan om 
hom met vreugde en blydskap oor die bekering te omhels, het hulle 
steeds net bly vaskyk in sy sonde.

Ons kan net dink hoe moedeloos en bedroef die persoon moes voel! 
En tog doen ons dikwels ook maar dieselfde. Ons grawe telkens die 
ou koeie uit die sloot. As dit my pas, vryf ek maar weer die verlede in. 
Daarom vermaan Paulus ons en sê: Nee! Vergewe mekaar! Versoening 
met God werk tog ook versoening met mekaar. Vertroos mekaar, want 
as een lid ly, ly ons almal saam. Bevestig die liefde aan die bekeerde! 
Verseker mekaar telkens van God se liefde vir ons in Christus wat al ons 
sondes weggewas het met sy kosbare bloed en leef dit sigbaar teenoor 
mekaar uit.

Hoe help ons ’n broeder of suster wat in die sonde gestruikel het om 
weer op te staan? Vergewe en vertroos mekaar in liefde, sodat God se 
liefde in Christus sigbaar word in sy gemeente, tot sy eer.

Sing: Psalm 133-1:1
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)
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Dinsdag 19 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 2:12 – 3:18
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 3:18 (1983-vertaling)

Is die kerk nog ware getuie van die heerlikheid van Christus?

Paulus beskryf in vers 14-17 ’n beeld wat baie bekend was aan enige 
en elke Romein en burger van die tyd, maar meer moeilik vir ons in 

van dag se samelewing om te sien of te verstaan. Wanneer Romeinse 
sol date teruggekeer het ná ’n veldslag, is daar ’n groot en uitspattige 
parade gehou in die stad van herkoms. Wierook is gebrand in die strate 
en die reuk het die soldate nog meer laat jubel in die oorwinning. Maar 
vir die slawe en gevangenes wat uit die oorlog teruggebring was, 
het die reuk hulle aan die komende dood in die Arena laat dink. So 
gebruik Paulus ’n bekende wêreldbeeld om die aangename reuk van 
die evangelie aan sy lesers te beskryf teenoor die doodsreuk wat dit vir 
die verlorenes bring. Die aangename reuk wat lewe bring, is wat Paulus 
en die ander dissipels verkondig en die wêreld indra.

Hulle kan dit ook net doen omdat Christus so volmaak en opreg en 
goddelik is, nie mense in hulleself of verkondigers van die evangelie nie. 
Nee, Christus alleen is volkome en genoeg vir al ons nood en behoeftes, 
soos Paulus dit ook in ander dele beskrywe (3:4-6, geestelike nood; 9:8, 
materiële nood; 12:7-10, fi siese nood). So word ons elkeen ook gevul 
in alle behoeftes deur die inwoning van die Heiliige Gees, die Gees wat 
ook die evangelie en die Woord op ons harte skryf/grafeer. Ons lewe 
in die nuwe verbond van Christus met die Gees wat aan ons die lewe 
skenk deur vanuit ons harte ons geloof te wek en te werk. Ons is nie 
meer gebind soos die volk van ouds aan die klipgeskrewe letters nie, 
maar dra die wet van God op ons harte.

Ons is nou elkeen dissipel van God in ons lewe en bestaan. Ons is 
nou getuienisbriewe van die evangelie, van die Koninkryk van God. Hoe 
lyk jou getuienis van God, wat lees die mense op jou getuigskrif aan-
gaande die redding en genade wat jy ontvang? Laat die heerlikheid van 
die Gees vanuit jou skyn soos die heerlikheid van God op Moses geskyn 
het en dit getuienis wees vir almal wat na jou kyk.

Sing: Psalm 116-1:1, 9, 10
Ds. HM Stavast (Herman) (Piet Retief)
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Woensdag 20 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 3:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 3:15

Wat is belangrik, die houer of die inhoud?

In hierdie 15 verse van die brief sien ons vyf karaktereienskappe van Paulus 
raak wat vir elke Christengelowige moet waar wees. Vasberadenheid, 

eerlikheid, nederigheid, diensbaarheid, onselfsugtigheid. Daar is nog 
meer, maar dis met hierdie gesindheid waarmee Paulus die evangelie 
en heerlikheid daarvan aan die lesers bring. Daar was baie wat hom be-
skuldig het dat hy in die bedryf van prediking was vir sy eie gewin en 
aansien. Ander valse predikers wat hom van hulle eie gedrag beskuldig 
het, omdat hy meer aandag van die mense ontvang het as hulle, en sy 
volgelinge gegroei het in getal. Soos ons met gister se dagstuk gesien 
het, is dit die Heilige Gees wat die gawe tot geloof skenk en op die 
mens se hart kom skryf, nie mense of predikers nie.

Paulus was nie op homself aangewese nie en het ook nie daarop aan-
spraak gemaak dat hy geloof in mense wek of die oorsaak van hulle 
redding is nie. Hy staan voor sy lesers en erken dat hy wel ’n wonderlike 
skat in homself het en dra, maar met dieselfde asem gee hy toe in alle 
afhanklikheid dat hy net die houer/kleipot is wat hierdie skat bevat. ’n 
Verganklike, stukkende, onwaardevolle en lelike houer in vergelyking 
met die skat wat daarin bevat is. Maar dit is juis deur en as gevolg van 
hierdie skat wat hy in sy hart dra dat hy die heerlikheid van Christus 
kan weerspieël en alle swaarkry en beproewings kan deurstaan. Sonder 
hierdie kosbare inhoud sou hierdie onbelangrike houer/kleipot niks 
wees nie en iewers langs die pad van die lewe stukkend en aan skerwe 
gelê het.

As gewillige en heilige off er gee Paulus homself aan die evangelie 
en die verkondiging daarvan met vervolging en swaarkry daarby inge-
sluit. En tog met ’n blymoedige hart wat alles tot eer van God en die 
heerlikheid van sy Seun verrig ondanks die aanslae van die mense en 
die wêreld. Alles sodat God alleen die eer kan ontvang!

Sing: Psalm 68-1:9, 15
Ds. HM Stavast (Herman) (Piet Retief)



316 

Donderdag 21 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 4:16 – 5:10
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:19

Het die kerk vandag nog ’n ware en ontwyfelbare Christelike 
geloof?

Hier vind ons ’n beskrywing van Paulus en die ander dissipels se 
geloof en oortuigings. Wanneer hy met soveel oortuiging en vry-

moe dig heid oor hulle ontwyfelbare en vaste geloof praat, bring dit in 
ons die woorde van Hebreërs 11:1 na vore. “Om te glo, is om seker te 
wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat 
ons nie sien nie.” Dit is vanuit hierdie oortuiging van geloof waarmee 
Paulus geleef, gepreek en bestaan het. Daarom is hy altyd vol moed en 
leef hy vanuit sy geloof en die sekerheid wat dit inhou.

Maar wat is geloof sonder kennis van wat Christus vir my en jou 
gedoen en bewerk het? Die versoening wat Jesus aan die kruis deur sy 
dood en opstanding uit die dood by God bewerk het, is die inhoud van 
ons geloof. Dit is hierdie sekerheid wat vir ons doel gee tot bestaan en 
rede gee tot lofprysing. Ons is deur Christus se versoening nuwe mense 
wat lewe deur die Gees en die geloof wat in ons leef.

Die wêreld waarin ons leef en vasgevang is tot die dood, is tydelik en 
van geen waarde nie. Ons hoop en sekerheid moet gevestig wees op 
die hemelse en die ewige en daarom kon Paulus met alle oortuiging dit 
ook so aan die lesers verkondig. Daarom ook sy oproep aan ons in vers 
20 om die versoening wat Christus bewerk het, aan te neem in geloof 
en dit uit te leef.

God sien ons nie meer in ons sonde aan nie, maar in die beeld van 
sy Seun. Ons het in en deur Christus die vryspraak ontvang waartoe 
ons nooit in staat kon wees nie. Die wêreld is versoen met God deur sy 
enige Seun en ons moet dit ook so aanneem en uitleef tot eer van sy 
Hei lige Naam. 

Glo jy werklik in die versoeningswerk van Christus?

Sing: Skrifberyming 33:1, 3 (Swart Psalmboek)
Ds. HM (Herman) Stavast (Piet Retief)
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Vrydag 22 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:11 – 7:1
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:11; 7:1 (1953-vertaling)

Die vrees van die Here dring ons tot die bediening van die 
versoening en ’n doelgerigte, heilige lewe

Die 1953-vertaling begin hierdie gedeelte in vers 11 met: “OMDAT 
ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te 

oortuig …” en sluit dan in vers 1 van hoofstuk 7 af met: “TERWYL ons 
dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van 
die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van 
God volbring.”

Hierdie beloftes is die beloftes van versoening en ’n nuwe lewe in 
Christus. Dit is die genade van God wat Hy in Jesus Christus aan sy 
kinders gee. Dit beteken, in Christus sien God jou nie meer as ’n sondige 
mens wat sy oordeel en straf verdien nie, maar as nuutgemaakte mens 
wat sy geskenk van lewe waardig is.

Dit is hierdie besef van die ryke genade van God wat Paulus dring 
daartoe om mense te probeer oortuig van die wonderlike geskenk van 
versoening wat daar in Jesus Christus is. Dit is hierdie selfde besef wat 
ons ook tot dieselfde doelgerigte lewe vir die Here moet dring. Dit is 
wat die vrees van die Here behels. Hy is regverdig en sal regverdig as 
regter handel met die sonde, maar in Jesus Christus is daar vir jou die 
belofte van versoening en nuwe lewe. Dit is die vergifnis van jou sonde 
en ’n herstelde verhouding met die Here.

Deur sy Heilige Gees bewerk Hy hierdie nuwe lewe in ons, daarom 
dring die Gees ons daartoe om sy heiligmaking te volbring, deur doel-
bewus weg te draai van die sonde en die Here te volg.

Sing: Psalm 19-1:5
Teologiese Student HC Andersen (Riaan)



318 

Saterdag 23 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 7:2-16
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 7:9, 10, 11 (1953-vertaling)

Leef doelgerig as kind van die Here, al beteken dit jy veroorsaak 
droefheid

Om bedroef te wees, is vir geen mens aangenaam nie. Droefheid 
gaan gepaard met hartseer en swaar druk op die gemoed. Iemand 

wat droefheid veroorsaak, kan ook baie maklik as ’n “moeilikheidmaker” 
of selfsugtig bestempel word. Dit is egter nie die tipe droefheid waarvan 
Paulus hier praat nie.

Om bedroef te wees volgens die wil van God, is eerder ’n seën, want 
dit lei tot ’n onberoulike bekering. Dit beteken, niemand wat volgens 
die wil van God bedroef word, sal spyt wees nie, want bekering lei tot 
’n besef van die ryke genade van God. Dit lei tot die besef van jou eie 
sonde en hoe onvergelykbaar groot God se genade teenoor jou is. Dit 
spoor jou aan tot verantwoordelikheid, ywer, ’n verlange na die Here. In 
kort, dit maak jou ’n kind van die Here.

Die oproep in hierdie gedeelte is met ander woorde om doelgerig die 
Woord van die Here te bedien, al veroorsaak dit droefheid. Dit beteken, 
vermaan waar vermaning nodig is, bou op waar opbou nodig is, in 
alles doen wat nodig is volgens die wil en tot die eer van die Here. Die 
bediening van die Woord van die Here, is die bediening van versoening. 
Dit saai die saad wat deur die krag van die Heilige Gees kan groei.

Dit is die Heilige Gees wat diegene wat volgens die wil van God 
bedroef is, troos. Dit is uiteindelik die Heilige Gees wat die ware bekering 
bewerkstellig, en die nuwe lewe gee wat ’n bekeerde kind van die Here 
lei tot ’n nuwe lewe van verantwoordelikheid en gehoorsaamheid tot 
eer van God.

Sing: Skrifberyming 20-2:1, 2, 7
Teologiese Student HC Andersen (Riaan)



 319

Sondag 24 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 8:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 8:9

Omdat Christus vir ons arm geword het, is ons nou ryk

Die Romeine wat die Joodse gebiede beset het, het ’n wrede bewind 
ingestel wat wydverspreide armoede en geweld teen die mense 

gebring het. In Jesus het die mense ’n koning gesoek wat sou kom om 
hulle uit die mag van die Romeine te bevry, en weer gesondheid en 
rykdom aan hulle sou bring. Hulle sou nie meer slawe van die Romeinse 
ryk wees nie, hulle sou nou gemaklik saam met koning Jesus leef!

Toe Jesus egter gekom het, bring Hy verlossing op ’n totaal ander 
wyse vir die lewe in die koninkryk van God. Nie meer moes mense veg 
vir posisie en mag nie, maar eerder mekaar se dienaars word. In plaas 
daarvan om rykdom op te gaar, sou hulle met vreugde aan almal gee 
wat nodig het. Eerder as om geregtigheid te soek vir oortreding, sou 
hierdie nuwe mense met vrygewigheid en vergifnis leef.

In sy lewe het Jesus gewys dat die manier waarop ons ons lewens 
fi sies leef, ook daarna wys hoe ons geestelik ingestel is. Jesus self het 
dit uitgedra toe Hy Homself verneder het om as ’n armoedige baba in 
’n stal gebore te word.

Dit is hierdie wonderlike genade wat Jesus getoon het waarvan die 
apostel Paulus in ons Skrifgedeelte skryf. As ons regtig besef hoe Jesus 
sy lewe geleef het, begin ons verstaan hoe ons as dissipels moet leef. 
Alhoewel Jesus as Koning groot mag en rykdom gehad het, het hy Hom 
neergebuig om ’n lydende dienskneg te word.

Al het ons welvaart en mag in hierdie lewe, moet ons ook neerbuig 
om diegene te dien wat anders as ons is – of selfs teen ons! In hierdie 
nederigheid is die gelowige nie magteloos nie – hulle is eerder op hulle 
magtigste en doelgerigste!

Sing: Psalm 48-1:1, 2
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)



320 

Maandag 25 Oktober

Skrifl gedeelte: 2 Korintiërs 8:16-24
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 8:21

Wees altyd daarop gesteld om korrek op te tree

Om die Korintiërs te help om vol vertroue te wees dat hulle off ergawes 
op die regte manier gebruik sou word, het Paulus ’n paar goeie 

woorde oor Titus voorgelê, wat die off er sou vergesel. Hy noem dan ’n 
tweede en derde persoon wie se name nie bekendgemaak word nie.

Paulus is al voorheen beskuldig van onbehoorlike motiewe toe hy 
die evangelie verkondig het. Hy sou maklik nou nog te meer beskuldig 
word oor die off ergawes. Hy het dus voorsorg getref, net soos wat ons 
vandag ’n ouditeur kan gebruik om te verifi eer dat die aanbiedinge 
gebruik word vir die doel waarvoor hulle versamel is. Hy was ingestel 
om korrek op te tree.

Daar is ’n goeie rede dat daar met soveel verantwoordelikheid opge-
tree word. Hierdie fondse word aangewend tot eer van die Here, vir dié 
wat minder het as ander. Vir dié mense wat ’n oorvloed het om te deel 
met diegene wat behoefte het. 

Paulus het verskillende metodes van oorreding gebruik om te gee, 
naamlik sy eie verhouding met die gewers, hulle verhouding met God, 
hulle reputasie met ander, hulle begeerte om hulleself te bewys, die 
voorbeeld van Christus, die voorbeeld van ander, en die versekering 
van getroue hantering van die off ers.

Waarom sou Paulus, wat op die kruis van Christus gefokus het, soveel 
van sy brief gebruik om oor geld te praat? Die rede is omdat hy verstaan 
dat daar ’n logiese verband is tussen die kruis en Christelike gedrag.

Jesus se bereidwilligheid om te gee, is ’n voorbeeld wat gelowiges 
moet volg. Ons prioriteit in die lewe is nie ons eie gemak nie, dit is om 
Christus te dien deur ander te dien. Sy genade teenoor ons moet weer-
spieël word in ons genade teenoor ander.

Sing: Psalm 110-3:1-3
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)
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Dinsdag 26 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 9:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 9:6-8 (1983-vertaling)

Saai en oes

Paulus spoor die gemeente van Korinte aan om ’n saak wat hulle 
begin het, af te handel. Hulle het naamlik belowe om hulp te verleen 

aan die vervolgde gemeentes van Judea deur ’n kollekte vir hulle te hou 
(hoofstuk 8).

Paulus motiveer hulle om die saak af te handel deur ’n beeld van ’n 
saaiboer te gebruik. ’n Suinige saaiboer wat probeer spaar deur min 
saad te saai, kan tog nie ’n groot oes verwag nie. Maar die boer wat 
baie saad saai, sal ’n groot oes kry. Die suinige boer se gesindheid is nie 
reg nie en hy sal teleurgesteld staan. Die beeld word oorgedra op die 
gemeente van Korinte. Hulle gesindheid moet reg wees wanneer hulle 
hulp verleen en hulle gawe gee. Hulle moet nie teensinnig wees en 
gedwing voel nie. Hulle moet dit uit die hart uit gee – soos voorgeneem 
“in sy hart” en met blymoedigheid.

Wanneer die hartsgesindheid reg is, sal hulle ook ’n oop hand hê. Die 
vrug sal dan nie uitbly nie. Daar sal ’n goeie oes wees. Hulle sal baie 
seëninge ervaar. God wat getrou is, sal sorg. Hy het die blymoedige 
gewer lief. Let op die intensiewe vorme wat gebruik word om trefkrag 
te gee. Hy is by magte om ALLES in oorvloed te skenk, sodat hulle in 
ALLE opsigte ALTYD van ALLES genoeg kan hê en VOLOP kan bydra vir 
ELKE goeie werk.

Alles, alle, altyd ... Wanneer God seën, sal hulle vir hulleself genoeg 
hê én nog oorhou om ook uit te deel. God alleen kan so gee. Hy gee 
nog meer. Hy het sy eie Seun gegee as die grootste gawe. En Hy het sy 
lewe gegee, sodat ons die lewe kan hê. Daarom kan ons nie anders om 
uit dankbaarheid teenoor God en met blymoedigheid ’n oop hand vir 
ander te hê nie. En die oes sal nie uitbly nie. God het immers die bly-
moe dige gewer lief!

Sing: Psalm 126-1:1, 3 (Tweede melodie)
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Woensdag 27 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 10:1-18
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 10:3-6 (1983-vertaling)

Gebruik die kragtige wapens van God

Wanneer jy wil hê dat mense moet twyfel aan die boodskap wat 
gebring word, maak die boodskapper verdag. Dit is ’n ou-ou 

taktiek van die duiwel. Dit is die taktiek wat die vals apostels in die 
gemeente van Korinte gebruik het. Hulle het die evangelie teengestaan 
en daarom het hulle Paulus wat die eerste boodskapper in Korinte was, 
beskinder en beswadder. Die duiwel gebruik vandag steeds dieselfde 
ou taktiek. Hoe sou ons daarop reageer?

Paulus reageer nie op die aanvalle deur die aftog te blaas of om die 
aanvallers te probeer paai nie. Nee, hy gaan tot die aanval oor, want die 
evangelie van Jesus Christus is in gedrang en wie die evangelie aanval, 
betree die strydperk. Kyk net na die oorlogstaal wat hy gebruik – stryd, 
wapens, vestings, vernietig, aanval, gevange neem en afreken!

Die stryd is ’n geestelike stryd en die wapens is nie gewone menslike 
wapens nie, maar die kragtige wapens van God. Daarmee word vestings 
vernietig. Die vestings is al die menslike redenasies en beterweterige 
aanvalle waarmee die vals apostels die prediking van die Woord (die 
kennis van God) kragteloos wil maak. En hoe venynig is die aanvalle 
nie vandag nie! Maar al die verkeerde gedagtes, sienings en dwalings 
word gevange geneem, sodat dit nie onbeheerbaar kan rondgaan en 
skade kan aanrig nie. Met die verkeerde gedagtes en dwaalleer word 
afgereken wanneer dit aan Christus, die Waarheid self vasgebind word. 
Vir die waarheid het Hy aan die kruis gesterf en so afgereken met die 
vader van die leuen en al sy volgelinge.

Daarom deins ons nie terug nie, maar neem ons die kragtige wapens 
van God op in die voortdurende stryd. Dit is die wapens waarmee die 
Heilige Gees ons toerus en wat met Goddelike krag werk. Dit is die sui-
wer verkondiging van die evangelie van redding in Christus, die prak-
tiese uitleef van die waarheid en die ontmaskering van die leuen en 
dwaal leer. Ons doen dit alles in biddende afhanklikheid van die Here.

Sing: Psalm 7-1:6 (Tweede melodie)
Ds. AL Pelser (Abri) Bethlehem
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Donderdag 28 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 11:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 11:3-4 (1983-vertaling)

Bly in die waarheid

Ons leef in ’n wêreld waar daar soveel stemme is. Stemme wat verlei. 
Stemme wat vals is en stemme wat dwaalleer verkondig. Vir baie 

mense is dit vandag ’n groot krisis om vas te stel wie geglo moet word 
en wat die waarheid is. Hierdie onsekerheid maak dat hulle begin wankel 
in hulle geloof. ’n Ander evangelie as wat in God se Woord openbaar 
word, word dan aangehang en as waar aanvaar.

Dit is ook waarvoor Paulus bang was gebeur in die gemeente in Korinte. 
Hy was bang dat hulle weggelei sou word van hulle onverdeelde en 
suiwere toewyding aan Christus. Maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ’n 
gemeente, hoe kan iemand wat die Here eens met suiwere toewyding 
gedien het, nou verlei word tot ’n valse geloof? Daar dreig twee gevare, 
naamlik die listigheid van Satan, maar ook die liggelowigheid van die 
mense.

Hoe weet ons nie hoe subtiel Satan met sy verleiding kan wees nie! 
Hy ry op die rug van die waarheid en stuur sogenaamde apostels en 
le raars wat die regte woorde gebruik, maar deur subtiele valshede wat 
na kleinigheid lyk, ’n ander Jesus en evangelie verkondig as wat God in 
sy Woord openbaar. Iets soos: “Jesus het jou gered ja, nou kan jy maar 
leef soos jy wil”, of: “Tye het verander en wat toe gesê is, is nie meer 
van toepassing op ons nie”, of: “Dat ek glo, is al wat tel, nie wat ek glo 
nie.” Met hierdie vleitaal word liggelowige mense verlei en mislei om 
’n leuen te glo waar ’n ander gees en ander evangelie dan aangehang 
word.

Ons hoef egter nie te wonder wat die waarheid is nie, want God gee 
aan ons sy Woord en ons lees in 2 Timoteus 3:16: “Die hele Skrif is deur 
God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, 
dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te 
kweek ... ” Toets daarom altyd wat verkondig word aan God se Woord, 
biddend onder leiding van die Heilige Gees.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. LP van Jaarsveld (Leon) (Brakpan)
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Vrydag 29 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 12:1-10
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 12:9 (1983-vertaling)

“Wanneer ek swak is, is ek sterk”

Paulus gaan verder om hom teen die valse apostels te verdedig en 
aan die gemeente in Korinte uit te wys wat die verskil tussen spog 

oor jouself en roem in God is. Hy het egter rede om te roem, want hy is 
weggeruk verby die wolkehemel, verby die sterrehemel tot in die derde 
hemel, die paradys, die blyplek van God. Ja, wie sou nie daarin kon 
roem nie, maar juis om hom dan nederig te hou, word daar ’n doring 
in sy vlees gegee. Wat dit was, weet ons nie, maar dit het hom nederig 
ge hou en sy eie swakheid uitgewys.

Dit was vir hom ’n struikelblok in sy bediening en daarom bid hy 
dat dit weggeneem moet word. Die Here hoor Paulus se gebed, maar 
neem nie hierdie doring weg nie, want in sy swakheid sien hy reeds die 
genade van God raak. God se genade is genoegsaam om staande te 
bly in sy lyding, maar ook in sy dienswerk. Hierdie doring in sy vlees sal 
hom ook nie vernietig nie, want God het beheer daaroor. Wanneer hy 
sy nietigheid besef, word hy bewus van die krag van God. Wanneer hy 
leeggemaak is, word hy vol van God.

As gelowiges het ons soveel om oor te roem, ons is immers uit genade 
gered deur Jesus Christus. Laat ons egter ons swakheid besef en nederig 
bly. Ja, elkeen van ons het daardie spreekwoordelike doring in die vlees 
wat ons kasty en waarteen ons stry. Moet ook nie dat struikelblokke, 
swak hede, beledigings, ontberings, vervolging of moeilikhede ter wille 
van Christus jou ontspoor in jou dienswerk in die koninkryk van God 
nie. 

Moet dit egter nie eiehandig in hoogmoed probeer aanpak nie, maar 
maak jouself leeg en weet dat jy tot alles in staat is deur Hom wat jou 
krag gee.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. LP van Jaarsveld (Leon) (Brakpan)
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Saterdag 30 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 13:1-10
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 13:5

Wie is sigbaar in jou konfl ik – jy of Christus?

Konfl ik tussen gelowiges, ook tussen predikant en gemeentelede, is 
ongelukkig nie ongewoon nie. Paulus skryf hierdie brief nadat daar 

versoening gekom het in die konfl ik tussen hom en die gemeente in 
Korinte. Daar is egter mense in die gemeente wat steeds in opstand 
mor. Paulus waarsku dat hy die krag van Christus sal laat geld by sy 
komende besoek. Rebellie teen Paulus, as die gestuurde van Christus, 
is rebellie teen Christus self.

Ons glo dat die predikant in die gemeente ook deur Christus gestuur 
is. In Openbaring 1:20 lees ons dat Christus die leraars gebruik en dat 
hulle sy boodskappers is. Tog moet predikante nie te gou op hulle 
roeping aanspraak maak in konfl ik nie. Konfl ik met Christus se ge-
stuurde is konfl ik met Christus slegs in soverre die predikant nét Chris-
tus verkondig (1 Kor. 1:2) en Christus se karakter van nederigheid, self-
ver loëning, liefde en vergewing uitleef.

Paulus roep alle partye in konfl ik op om hulleself te ondersoek – ge-
meentelede en predikant algar. Leef jy in die geloof? Is Christus sigbaar 
in jou reaksie en jou optrede in die konfl ik? As dit nie so is nie, dan dop 
jy die geloofstoets.

Deur sy gestuurde apostel roep die Here ons almal op om die toets 
te slaag en nie verkeerd op te tree nie. Sonder om die waarheid prys te 
gee, moet dit duidelik sigbaar en hoorbaar wees (ook in privaatheid en 
selfs in ons gedagtes) dat Christus in ons leef. Terwyl ons vasgenael op 
Jesus fokus, verander die Heilige Gees ons om Jesus al meer en meer 
ten toon te stel – ook in ons verskille onder mekaar.

Ondersoek jouself in die konfl ik wat jy in jou lewe het. Mag die Here 
jou verander om die toets te slaag dat Christus sigbaar sal wees in en 
deur jou lewe.

Sing: Psalm 34-1:7
Ds. AJ Burger (Andries) (Pinetown)
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Sondag 31 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 13:11-13
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 13:11, 13

Die God van liefde en vrede sal by jou wees

Paulus eindig sy brief en God se boodskap aan alle gelowiges met 
ge weegde woorde. Na die konfl ik en onenigheid, na die hartseer, 

bekering en blye versoening, die aansporing tot vrygewigheid, en te 
midde van party wat steeds opstand koester – spoor hy hulle aan.

Streef na geestelike volwassenheid – kom by jou fi siese aardse denke 
verby, laat die Here jou geestesoë oopmaak om te onderskei waarop 
dinge werklik aankom. Aanvaar vermaning – praat en dink minder vanuit 
jouself en luister na God se stem deur die woorde van ander. Wees 
eensgesind – laat jou eenheid met ander gelowiges ’n bewys wees vir 
die wêreld dat Jesus gekom het en vir ons lief is. Leef in vrede – maak 
die vrede wat God in Christus met mense bewerk, sigbaar in die vrede 
wat jy in Christus het met God se ander kinders.

Is jy gefokus om in geestelike volwassenheid te lewe? Luister jy en 
gee jy regtig ag op God se vermaning deur sy Woord en deur ander 
gelowiges? Is jy eensgesind in strewe na Christus en sy vrede, ook die 
eenheid en vrede wat Hy werk tussen jou en ander gelowiges?

Dan groet Christus se gestuurde sy lesers van alle tye. Die genade van 
Christus – alles wat Hy met sy perfekte lewe en sy liefdesoff er aan die 
kruis verwerf en in sy oorwinning gewaarborg het; die liefde van God – 
wat so duidelik sigbaar is in die genade van Christus; die gemeenskap 
van die Heilige Gees – wat wedergeboorte en geloof wek om jou te laat 
deel in die genade van Christus en jou daarin troos, leer en lei: die Drie-
enige God sal by julle almal wees.

Ontvang sy seën, gelowige kind van God, vereenselwig jou daarmee, 
eien dit vir jouself toe – “Amen”. 

Leef dan daarin, laat dit jou gedagtes rig, jou woorde en jou optrede 
bepaal.

Sing: Psalm 134-1:4
Ds. AJ Burger (Andries) (Pinetown)
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November – Jesaja

DIE MESSIAS/CHRISTUS/GESALFDE VERLOSSER KOM!

Jesaja is die eerste van die sogenaamde vier Groot Profete (Jesaja, 
Jeremia, Esegiël en Daniël). Dit bestaan uit twee hoofdele (hoofstukke 

1 – 35 en 40-66) met ’n historiese tussenstuk (hoofstukke 36 – 39). Die 
eerste hoofdeel en die tussenstuk (hoofstukke 1 – 39) speel af in die tyd 
van die laaste konings van Juda vóór die ballingskap. In die tweede 
hoof deel (hoofstukke 40 – 66) verskuif die toneel na 150 jaar later. Die 
verbondsvolk is reeds weggevoer as ballinge. Die profeet bring dan troos-
profesieë van verlossing en terugkeer na Jerusalem. Boeke soos Jesaja is 
nie noodwendig alles deur die profeet self geskryf nie, maar soms net 
na hom vernoem. Die eintlike Skrywer van elke Bybelboek is die Heilige 
Gees.

Profesieë is nie toekomsvoorspellings nie, maar boodskappe van God 
aan die gelowige én ongelowige. Dis boodskappe van vermaninge, waar-
skuwings, oordele en veral die troos van verlossing. Die volk word ver-
maan: hulle is skuldig aan vormgodsdiens (hulle harte is nie deel van hulle 
godsdienstige dade nie); hulle buit hulpelose mense uit; in oorlogsgevaar 
vertrou hulle meer op wëreldse magte as op die HERE. Die volk word 
gewaarsku: As hulle hulle nie tot die HERE bekeer nie, sal die HERE hulle 
in ballingskap laat gaan.

Die volk word egter ook getroos: As daar egter bekering is, sal die HERE 
die straf van hulle laat wegdraai of hulle daarvan verlos. Die driemaal 
heilige God sal sý heiligheid en heerlikheid Self handhaaf. Én Hy sal ook 
nie duld dat dit aangetas word nie.

Die Messias/Christus/Gesalfde Verlosser wat God alreeds in byvoorbeeld 
Genesis 3:15 beloof het (die sogenaamde Moederbelofte), word in Jesaja 
só duidelik uitgebeeld dat daar na die boek Jesaja verwys word as die 
“evangelis onder die profete”. In die Nuwe Testament word Jesaja 512 
keer aangehaal en op die Here Jesus Christus toegepas.

In die eerste hoofdeel (Jes. 1 – 35) word Christus as die Messias-koning, 
met ander woorde as die beloofde Gesalfde-koning uit die nageslag van 
Dawid beskryf. En in die twee hoofdeel (Jes. 40 – 66) word Christus weer 
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beskryf as die lydende Kneg (wat tot die dood gehoorsaam is aan God). 
In die Here Jesus Christus kom hierdie twee beskrywing mooi bymekaar 
uit: Hy is die ewige Koning uit die nageslag van Dawid (soos belowe is); 
maar terselfdertyd is Hy ook die koning wat sy Koninkryk langs die weg 
van lyding en gehoorsaamheid tot die dood toe vestig.

Die boodskap van Jesaja is: God se belofte staan vas dat die Gesalfde 
Ver losser uit die geslag van Dawid aan die kom is. Hy sal as lydende 
Kneg sy koninkryk vestig. Dáárom: Uitverkorene (“Oorblyfsel”), bekeer 
jou; vertrou met jou hele hart op God wat jou by jou naam ken en altyd 
by jou sal wees en jou sal verlos (vgl. Jes. 43:1 ev)!
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Maandag 1 November

Skrifgedeelte: Jesaja 1
Fokusgedeelte: Jesaja 1:4

God se genade vir sy kind is menslik onlogies

Jesaja is die evangelis van die Ou Testament. Onthou: “evangelie” be-
te ken “blye boodskap”. As ons die vier Evangelies in die Nuwe Testa-

ment in een sin moet saamvat, kan dit só lees: “Die geskiedenis van 
hoe Jesus Christus gesterf het om sondaars te red.” Jesaja sê wat die 
Here hom sê om te sê. Die woord wat vertaal is met “gesig/openbaring/
visioen” beteken dat God ’n mens gebruik het om sy boodskap oor te 
dra. Regdeur Jesaja 1 lees ons die verkeerde van die mens. Ja, hulle 
bring off ers en bydraes, maar in wese is hulle sleg: hulle is in alle opsigte 
aan die Here ongehoorsaam. Vers 2 sê duidelik dat God aan die volk 
die regte godsdienstige opvoeding gegee het, en vers 3 die mens se 
reak sie op die opvoeding. Die gevolg word in vers 4 uitgestippel: Wee 
julle. Ellendig is julle. Ons moet opmerk dat God nie verkeerd doen 
nie – die mens doen verkeerd. In die woordjie “Wee/ellendig” is dit 
duidelik dat daar vir die mens geen hoop is nie, juis omdat die mens 
die band met sy God afgeknip het, vernietig het. In vers 4 lees ons ’n 
Naam vir God wat Jesaja 25 keer gebruik: “Heilige van Israel.” Ons sien 
die volle betekenis van hierdie Naam as ons Johannes 6 lees: Jesus ver-
meerder brood en vissies, derduisende word gevoed. As Hy egter die 
volgende dag die betekenis van die wonderwerk preek, uitspel dat hulle 
’n verantwoordelikheid het om reg teenoor God te leef, draai hulle hul 
rug op hom. Die massas loop. 12 bly oor, waarvan een ’n verraaier is. 
As Jesus vra waarom die laaste 12 nie ook gaan nie, volg die pragtige 
belydenis. Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons 
gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet 
dat U die Heilige van God is.” Dis menslik onlogies dat Jesus WIL sterf 
vir mense wat van Hom weggaan, Hom verag, Hom verwerp. Jesaja 1 
noem elke sonde by die naam – dade van opstand en verwerping. Die 
Heilige van Israel doen die onlogiese: Hy sterf vir sondaars. Hy sterf vir 
jou! Dis die evangelieboodskap van Jesaja – ook aan jou.

Sing: Psalm 130-1:2
Dr. HF van Wyk (Hennie) (Christiana/Bloemhof)
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Dinsdag 2 November

Skrifgedeelte: Jesaja 2
Fokusgedeelte: Jesaja 2:5

God se genade ook vir ons is menslik onlogies

’n Mens waardeer nie altyd wat jy het nie. Volk is in die prediking van 
Jesaja ook kerk. Kerkvolk is verbondsvolk, deel van die verbond 

gemaak uit genade. As ons dink aan “kerk” en besef dat dit, in die 
woorde van die geloofsbelydenis, gemeenskap van die heiliges is, kan 
mens in hierdie verhouding een van drie dinge doen:

Ek bly binne hierdie verhouding en ek staan my plek vol.
Ek word uit hierdie verhouding geruk deur iets of iemand van buite. 
Ek besef hierdie verlies en ek doen alles in my vermoë om terug te 
kom. Alternatiewelik is daar iets daar buite wat my terug dwing in die 
verhouding.
Ek besluit om uit te gaan en is tevrede om al die voordele van die 
verhouding te verloor.
Jesaja 2 skets vir ons die volk wat die derde opsie gekies het: hulle 

gaan uit en dien ander gode en is maar tevrede daarmee. Natuurlik is 
God nie tevrede met hulle keuse nie, en daarom roep hy hulle terug na 
sy genade.

Wat nog verder opvallend is, is dat die onlogiese gebeur met die 
volke wat nooit deel van hierdie verhouding was nie. Hulle sien die 
voor deel van die verhouding en tree in ’n verhouding met God, omdat 
hulle die nutteloosheid besef van hulle eie patetiese afgode.

Ons moet besef ons deel is van God se kerk uit genade. Ons is in 
die verbond gebore en grootgeword. God gee aan sy kind die verant-
woordelikheid om in die verbond te bly en sy gawes daar aan te wend 
(Opsie 1). God gee aan ons wat in die verbond is, die verantwoordelikheid 
en ook die vryheid om keuses te maak. Ons kan Opsie 2 en 3 uitoefen. 
Van nature kies en doen ons Opsie 2. Dan tree Christus in en van buite 
af bring Hy ons terug na God en sy genade.

Kom ons dank God dat Hy, desondanks ons verkeerde keuses, steeds 
ons wil hê as sy volk, sy kinders.

Sing: Psalm 4-1:1, 3
Dr. HF van Wyk (Hennie) (Christiana/Bloemhof)
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Woensdag 3 November

Skrifgedeelte: Jesaja 3:16 – 4: 6
Fokusgedeelte: Jesaja 4:2 (1933/53-vertaling)

In Christus is ons gered

Ons kry deurentyd in die gedeelte met die teenstelling tussen die 
straf van God en sy reddende genade te make. Daar waar dit vir 

die volk van ouds gelyk het of die enigste gevolg vir hulle sondes ’n 
doodsbestaan kon wees, gee God aan die regverdiges die sekerheid 
dat daar vir hulle redding is. In Jesaja 4:2 lees ons: “In dié dag sal die 
Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid ...” Die “Spruit” dui 
op Jesus Christus.

Soos wat die volk van ouds die blye afwagting van redding gehad het, 
so het ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges reeds hierdie redding in 
Christus gesmaak en sal ons ook volkome daaraan deel kry by die vol-
einding van die wêreld. Die profeet Sagaria skryf: “So spreek die HERE 
van die leërskare: Kyk, daar kom ’n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal 
uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou” (Sag. 6:12). 
Waar daar menslik geen uitkoms meer was nie, kom ons Here Jesus 
Christus as mens aarde toe. Alhoewel dit op die dag waarop Hy gekruisig 
is, gelyk het of alles tot ’n einde gaan kom en niks menslikerwys meer 
sin gemaak nie, het Christus juis op daardie dag vir ons tot sieraad en 
heerlikheid geword.

Teenoor die vroue waarvan ons hier lees wat hulleself met versiersels 
beklee het, is ons sieraad en heerlikheid alleenlik in Christus. Wanneer 
Hy weer op die wolke kom, gaan Hy ons vir ewig met sy heerlikheid 
oor dek en sal die Vader ons ewige Toevlug en Beskermer wees. 

Mag ons biddend pleit dat die Heilige Gees ons sal rig en lei om nou 
reeds as uitspruitsels van die Spruit te lewe. Mag ons ook met blye af-
wag ting wag op die dag wanneer ons ons ewige skuilplek by God sal 
binnegaan.

Sing: Psalm 89-1:1
Ds. JN Hibbert (Josef) (Pietersburg-Noord)
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Donderdag 4 November

Skrifgedeelte: Jesaja 5:1-8
Fokusgedeelte: Jesaja 5:2

Wat meer sal Ek doen?

Ons lees ’n pragtige lied oor die verhouding tussen God en sy volk 
Israel (in besonder Juda) … Die vergelyking gaan oor ’n boer en sy 

wingerd … ’n wingerd op ’n vrugbare heuwel, voorberei met die groot-
ste sorg … veredelde wingerdstokke, ’n wagtoring en parskuip. Die 
aller beste gedoen met die verwagting van ’n goeie oes waarin hy hom 
kon verheug. Maar ’n diepe teleurstelling volg, die oes is swak en die 
drui we bly suur (wilde druiwe).

Dan die interessante wending: nie meer die profeet nie, maar die boer 
self kom nou aan die woord, en daar ontstaan ’n geding tussen hom 
en sy wingerd. As die boer tot die slotsom kom dat hy niks meer vir 
die wingerd gaan doen nie, bly niks anders oor nie as vernietiging. Die 
inwoners van Jerusalem en Juda word tot arbiters in hierdie regsgeding 
geroep, wat beteken hulle oordeel oor hulleself.

Van vers 7 af word hierdie gelykenis toegepas. Die Almagtige is Here, 
Eienaar van die wingerd, sy volk Juda. Hulle is as wingerd geplant 
en versorg sodat Hy Hom in hulle kon verlustig (vgl. Ps. 80). Maar sy 
koestering was tevergeefs, in plaas van reg was daar onreg, in die plek 
van geregtigheid net die hulpgeroep van die verontregtes.

Hierin maak die Here sy teleurstelling bekend: as die verbondsvolk 
die sorg en liefde van God in Christus verwerp, moet hulle nie verbaas 
wees as Hy negatief oor hulle oordeel nie. 

Ons moet dit ter harte neem dat as die liefdevolle versoening van ons 
Here Jesus Christus misken en geïgnoreer word, wag daar ellende en 
verwerping.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. JE Franck (Blok) (Ladysmith)



 333

Vrydag 5 November

Skrifgedeelte: Jesaja 6:1-13
Fokusgedeelte: Jesaja 6:7

Die kragtige reiniging van ’n profeet

Ons vind hier ’n visioen van Jesaja wat eerder al verwag is. Tog, binne 
die konteks kom ’n besondere wending wat in die verloop van die 

profesie bespeur kan word. Die verandering kom wanneer Jesaja besef 
hy staan in die teenwoordigheid van die heilige God. Hy sien die Here 
op sy hoë troon sit en die dienende serafs roep mekaar toe: “Heilig, 
heilig, heilig is die Here die Almagtige!”

Vers 5 beskryf aan ons die ontnugterende besef waartoe Jesaja skielik 
kom: “Dit is klaar met my! Ek is verlore!” Die heilige teenwoordigheid 
van God laat mens jou sondeverlorenheid besef en vul jou met berou. 
In hierdie bewussyn van jou eie swakheid weet jy dat jou tekortkominge 
jou verhinder om met vrymoedigheid te spreek.

En let op, weereens vanuit God se troonsaal kom een van sy diens-
doenende serafs met die gloeiende kool vanaf die altaar (teken van ver-
soening) en reinig sy onrein lippe! (vs 7). God bewerk die versoening. 
Hy vergewe ons oortredinge en berei ons vir ons roeping. Hierdeur 
word Jesaja tot die roeping oortuig deur die Heilige Gees dat toe die 
roep stem van ons Here gehoor word, het hy – en moet elkeen van ons 
– in oortuiging aanmeld vir diens: “Hier is ek! Stuur my!”

So bewerk Jesus Christus, ons Here, vir ons versoening met ons he-
melse Vader. Wanneer Hy in jou lewe verskyn, bring dit daardie diepe, 
berouvolle bewussyn van eie sonde en ongeregtigheid. Maar Hy reinig 
ons van dit alles deur ons te was met sy soenbloed aan die kruis. 

Deur die Heilige Gees herskep Hy ons in ’n nuwe lewe sodat ons in 
dankbare gewilligheid, wanneer ons God se roepstem hoor, kan uitroep: 
“Hier is ek! Stuur my!”

Sing: Psalm 148-1:1, 5
Ds. JE Franck (Blok) (Ladysmith)
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Saterdag 6 November

Skrifgedeelte: Jesaja 7:1-25
Fokusgedeelte: Jesaja 7:10-16 (1983-vertaling)

Vertrou op God se verlossing

Wanneer ons benoud benoud raak, gee God gereeld vir ons die 
versekering dat Hy in beheer is. Tog gebeur dit dat ons gaan 

soek na uitkoms op ons eie. Agas se benoudheid is geantwoord met ’n 
bood skap van God deur Jesaja en sy seun: “Bedaar! Bly kalm! Moenie 
bang wees nie!”

Maar Agas probeer sy eie verlossing bewerk deur vas te gryp aan iets 
anders – aan Assirië. Hiermee is daar ’n onmiddellike uitkoms van die 
bedreiging van die Arameërs en die Efraimiete. Tog het hierdie daad 
groter probleme veroorsaak vir Israel, want hy vermoei en beledig God 
daardeur. Agas wil nie iets van God se plan van verlossing weet nie.

Die teken wat Agas niks van wou weet nie, gee God wel. Immanuel, 
God is met ons. Maar in plaas daarvan dat hierdie eintlik ’n teken van 
ver lossing is, is dit ’n teken van oordeel vir Agas. God wat getrou is, deur 
sy verbond altyd na te kom, openbaar aan gelowiges in tye van vrees 
en benoudheid: Moenie bang wees nie, ons Verlosser het reeds gekom, 
God is besig met sy verlossingsplan. Maar dieselfde Verbondsgod laat 
ons ook duidelik verstaan dat ons nie kan antwoord in ongeloof (vs 1-9) 
en skynheiligheid (vs 12-13) op die verlossende hand van God nie.

God gee vir ons verlossing in Christus, wat vir ons die absolute waarheid 
is dat God met ons is in alle omstandighede. In hierdie verlossingsplan 
van God stel ons ons vertroue.

Sing: Psalm 107-1:1, 3
Ds. J Cronje (Jaco) (Aliwal-Noord)
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Sondag 7 November

Skrifgedeelte: Jesaja 8:23 – 11:10
Fokusgedeelte: Jesaja 9:1

Christus: God se lig in die duisternis

Donker en lig is konsepte wat gereeld in die Bybel gebruik word. 
Donkerte of duisternis word gebruik vir moeilike omstandighede 

of die sonde waarin die volk van God verval het. Maar aan die ander 
kant is daardie lig, die suiwer, sigbare genade wat van God afkom, wat 
hierdie donkerte wegdryf. God se volk het in duisternis geleef omdat 
hulle teen God gesondig het.

In hierdie ellendige toestand waarin die volk hulleself bevind, stuur 
God ’n boodskap van verlossing. Sy gesant, Jesaja, verkondig die redding 
van die Here: “Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien. 
Oor die wat in die donker land was, het ’n lig geskyn” (Jes. 9:1). Die Seun 
van God, Christus, gaan kom. Die lig van God gaan kom skyn.

Ons weet al hoe lyk hierdie lig van God. Christus het hom reeds aan 
ons openbaar op ’n wonderbaarlike manier. In hierdie donker wêreld 
raak ons vasgevang in die sonde, ons eie sonde. Dan raak die donkerte 
al hoe meer. Die goddelose dinge wil ons toevou. Maar God se lig 
skyn al meer deur in hierdie donkerte in. Al minder gelowiges val in 
die donkere rond en so sal die donkerte tot ’n einde kom. Christus sal 
weer kom om die duisternis fi naal weg te neem sodat ons vir ewig in 
die heerlike lig kan leef.

Tog kan ons nie net sit en wag vir hierdie dag nie. Ons moet ook nou 
al leef soos mense wat hierdie lig in ons lewens het. Hierdie lig, al is 
dit so bietjie dof met tye, moet deur ons doen en late uitstraal in die 
wêreld in. So sien ons met verwagting uit wanneer ons in die Ewige Lig 
sal leef.

Sing: Psalm 130-1:1, 4
Ds. J Cronje (Jaco) Aliwal-Noord
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Maandag 8 November

Skrifgedeelte: Jesaja 11:11 – 12:6
Fokusgedeelte: Jesaja 12:1-6

Die Messias bring verlossingsvreugde

Die teks is ’n danklied. Die volk dank die Here vir harmonie en vrede 
op aarde. Daar sal reg geskied en hulle sal buig voor die Here. Die 

lied roep uit: “U was kwaad … maar nou nie meer nie.” Hier word die 
vorige hoofstukke se oordeels- en heilsprofesieë opgesom. Dié genade 
moet aan al die volke uitbasuin word. God wil hê dat sy volk hulle be-
staansdoel moet nakom. Hulle doel is: Bring sy lof aan alle mense. Hulle 
moet roep: “Groot is die Heilige van Israel … en Hy is by julle.”

Israel het in navolging van die afgodediens jammerlik in hulle le-
wensdoel misluk. Hulle hoor van Immanuel (Jes. 7) – Hy sal Verlos (Jes. 
9:4-7). Die Messias kom en deur die ander Trooster, die Heilige Gees, 
kom ’n nuwe bedeling. Die Nuwe-Testamentiese skrywers het sonder 
uitsondering die vervulling van hierdie profesie in Jesus Christus gevind 
(Joh. 1:32; Rom. 15:7-13). Vir ons is ’n Seun gebore. Die Here het deur 
Hom wonderbare verlossing gebring en aan ons gegee.

Verdwyn ons probleme? Nee. Aardverwarming, misdaad, werkloosheid 
en armoede sal met ons bly. Die kloof tussen ryk en arm sal bly bestaan 
en nog groter word. Ons trotseer elke dag die aanvalle van goddelose 
magte en vyande. Satan loop rond soos ’n brullende leeu en soek ’n 
maklike prooi.

Ons dank die troue Verbondsgod wat in liefde na ons afgebuig het en 
dat Hy ons die Lewenswater gegee het. Strome lewende water kom na 
ons deur ’n oop graf en ’n oop hemel, want ons het reeds die vrede wat 
alle verstand te bowe gaan. Ons kan te midde van ’n verdwaalde mens-
dom bly vashou aan ons ewige hoop en lewensanker, Jesus Christus. 
Ons kan die Here met vreugde loof en prys dat sy beloftes vasstaan. 
Hy is al die dae van ons lewe met ons en hierdie boodskap moet na die 
volke. Ons kan alleen onder die leiding van die Gees roep: Die Messias 
bring verlossing en nuwe vreugde.

Sing: Psalm 89-1:6
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)
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Dinsdag 9 November

Skrifgedeelte: Jesaja 14:1 – 16:5
Fokusgedeelte: Jesaja 14:1; 16:14b, 5

Die Here kom weer – Leef nou gefokus

Die Here se liefde het nie grense nie. Hy herstel ’n afvallige volk as 
sy kinders. Israel dwaal af en dien afgode. Die Here, die Heilige van 

Israel, hou sy persoonlike, besorgde verbintenis met die volk. Hy sit sy 
trou voort en kom sy verbondsbeloftes na. Sy trou gee ’n lewende hoop 
aan Israel in die ballingskap. Israel is spesifi ek gekies om aan sy Naam 
verbind te wees. Daarom kom die oordele oor die volke wat die Gods-
volk verlei en gepynig het: Babel, Assirië, die Filistyne en Moab. Hulle 
het hoogmoedig geword en gedink dat hulle op dieselfde vlak as die 
Here is. Hulle gode is magteloos.

Ons ken Israel se geskiedenis van ongehoorsaamheid en die hartseer 
van wegvoering uit hulle land. Jesaja profeer oor die wegvoering. 
Daniël getuig van God se trou in Babel. Die ryke is nie bestand voor die 
Here nie. Israel het vry gebruik van die land gehad, maar dit verloor. 
Oordeel loop saam met pyn en lyding. Ons lees die trane van die mens, 
maar ook by God. Dit is immers sy skepping. Daarom loop die kruis se 
lyding dubbel en dwars deur sy barmhartige Vaderhart. Hy moet die 
sonde straf. Die Messias kom as ewige Heerser deur aan die kruis God 
se reg te bevestig (Rom. 3:9-20). Die mensdom het afgedwaal – almal 
is strafwaardig. God herstel sy reg. Deur die Seun se versoening op 
Golgota kom ons redding. Ons dien die Here as ons ewige Koning.

Ons lees in Johannes 1:12 dat almal wat glo dat Jesus die enigste 
Ver losser is, die reg ontvang om kinders te wees. Die Heilige Gees wek 
standvastige geloof deur die prediking en die Woord. Die Here waarborg 
oorwinning, maar eis geloofsvertroue. Ons het almal uitdagings wat 
ons daagliks ervaar. In geloof reageer ons op die beloftes van die Here 
in ons daaglikse lewe en oorwin die tydelike. 

Die Here kom weer – leef gefokus.

Sing: Psalm 122-1:2
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)
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Woensdag 10 November

Skrifgedeelte: Jesaja 18:1-7
Fokusgedeelte: Jesaja 18:4

God gee rus aan dié wat onstuimig is

In Jesaja se profesieë sien ons die Spruit uit Dawid se tent heers reg-
verdig (16:5). Die vyandige nasies om Israel word uitgebeeld soos 

onstuimige waters, Moab en Sirië (hfst. 16 en 17). Die Etiopiërs se on-
rus tigheid word uitgebeeld soos ’n plaag sprinkane se vlerke wat harde 
gonsgeluide maak.

Die hoofstuk eindig met goeie nuus: die Spruit van Dawid heers en 
kyk in rustigheid en vrede terwyl sy vyande, die Etiopiërs, aan Hom 
on der werp word (vs 4). Die Etiopiërs dra op hulle beurt geskenke na 
Jerusalem om eer te bring aan die Here.

Na Jesus se hemelvaart het die hemelse Vader vir sy Seun gesê: Sit 
aan My regterhand, totdat ek u vyande maak ’n voetbank vir u voete 
(Ps. 110:1; Mark. 12:36).

Jesus stuur die Heilige Gees sodat die evangelie in sy krag verkondig 
word (Hand. 2). Eers in Jerusalem en dan verder. ’n Hooggeplaaste van 
prinses Kandake van Etiopië het na Jerusalem gereis en op pad terug 
het Fillippus die evangelie aan hom verkondig. Die evangelie het ook 
die land van die mense met die blink velle bereik (Hand. 8:26-40). Hy 
het met die heerlike evangelie teruggekeer Etiopië toe.

Die hemelse Vader is besig om Christus se vyande aan Hom te 
onderwerp. Ons Vader oorwin sy vyande deur hulle harte op Hom te 
rig en aan hulle verlossing deur sy Seun Jesus Christus te skenk. Die 
wapen wat die mag van die vyand oorwin, is die heerlike evangelie. 
God se uitverkorenes is te vind onder elke volk, stam, nasie en taal. Vir 
hierdie rede moet ons nie versuim nie, laat ons die evangelie met vry-
moedigheid aan almal verkondig.

Sing: Psalm 8-1:2, 3, 7
Ds. G Janse van Rensburg (Gerhard) (Durban-Noord)
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Donderdag 11 November

Skrifgedeelte: Jesaja 21:1-17
Fokusgedeelte: Jesaja 21:11, 12

Hoe lank tot ons verlossing kom? Dit is hier!

Die Here wys vir die profeet Jesaja die val van Babel. Van die toring 
van Babel af word die stad beskou as ’n beeld van verdrukking en 

afgodery. In die visioen stel Jesaja wagters op die muur. Daar is ’n vraag 
aan hulle. Hoe lank is dit tot dagbreek (die val van Babel)? Babel het al 
geval in die sin dat God hulle val vas bepaal het, maar die werklike nuus 
van Babel se val het nog nie die wagter bereik nie. Dit is alreeds, maar 
nog nie.

In die boek Openbaring roep die martelare wat vermoor is as gevolg 
van hulle geloof in Christus, iets soortgelyk: Hoe lank voordat u ons 
dood wreek op die bewoners van die aarde? (Op. 6:10). Dit is alreeds 
oorwin, maar nog nie.

Ons wonder dalk: Wanneer sal al hierdie moeilikheid op aarde tot 
’n einde kom, hoe lank moet ons dit nog verduur? Die werklikheid is 
dat ons in die wêreld as gelowiges swaar sal kry, maar Christus het die 
wêreld oorwin. In die evangelie word ’n nuwe koninkryk verkondig en 
’n nuwe Koning, Jesus Christus, heers. 

In ons stryd maak ons nie asof hierdie wêreld se probleme nie werklik 
is nie, dit is, maar ons weet dit is nie die einde van die wêreld nie, dit is 
die oorgang na ’n nuwe een.

Wees vertroos, want die werklike Koning van die wêreld wat nou al 
heers, sal eersdaags sy sigbare verskyning maak sodat almal dit sal sien. 
Die Son van geregtigheid is al op, maar die lig het nog nie vir almal 
deur gebreek nie.

Sing: Psalm 92-1:1, 4
Ds. G Janse van Rensburg (Gerhard) (Durban-Noord)
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Vrydag 12 November

Skrifgedeelte: Jesaja 26:1-21
Fokusgedeeltes: Jesaja 26:20

In tye van onheil – trek jou in die binnekamer terug!

Daar kom mos tye van onheile – tsoenamies, aardbewings, korona-
virus pandemies … Dán moet die gelowige hom terugtrek in die bin-

ne kamer, die deur agter hom toesluit … totdat die grimmigheid verby-
gaan (26:20). Die algemene verband van die teksvers is belangrik. 
Jesaja is ’n geroepe profeet. Profesieë is nie toekomsvoorspellings nie, 
maar boodskappe van God aan gelowiges én ongelowiges. Verma-
nings boodskappe tot bekering, waarskuwings dat God heilig is en nie 
ongehoorsaamheid sal duld nie en sál oordeel. Ook troosboodskappe 
dat die HERE in tye van beproewing wél uitkoms sal bewerk. Die vol-
maakte uitkoms uit ons sonde en ellende kom deur die beloofde Mes-
sias/Christus. In Jesaja 24-27 praat die HERE oor die voleinding en 
die wêreldgerig. Alles wat die mens besit, kan in een dag van hom 
weggeneem word. Maar te midde van hierdie onheile kan die gelowige 
steeds juig. In Jesaja 25 word gesing: “HERE, U is my God! Want U het 
wonders gedoen … U sal die dood vernietig en die trane afvee …” En in 
Jesaja 26: Die HERE beskerm die gelowige van alle kante en gee ’n volle 
vrede. Selfs wanneer Hý tugtig, is Hýself die Toevlug en sal in sy genade 
ons opsoek. Vers 19: Die HERE werk verkwikkend en onsigbaar soos 
dou! En dan vers 20: Gaan na jou binnekamer totdat die grimmigheid 
van God teenoor die sondige mens uitgewoed het. Ja, die grimmigheid 
van God kom beslis – maar jy, gelowige, word dan opgeroep om na jou 
binnekamer te gaan! Dáár in die binnekamer kan die gelowige in gebed 
met sy Vader verkeer. Hý wéét hoe groot jou nood is nog voordat jy 
vra. Die Vader sal meer oorvloedig vir jou sorg as wat Hy vir die mossie 
sorg (Matt. 6)! Soms dwing die Here jou in die binnekamer in deur 
byvoorbeeld siekte. Bely dan in geloof dat jou sonde in Christus alles 
vergewe is. Wees opnuut van voorneme om ’n dankbaarheidslewe te 
lei. Dank die Here vir sy genade en barmhartigheid!

Sing: Psalm 68-1:9
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)
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Saterdag 13 November

Skrifgedeelte: Jesaja 30:1-26
Fokusgedeelte: Jesaja 30:15, 18 (1933/53-vertaling)

In vertroue en stilwees

Sonde verander eintlik nie veel nie. Die volk Israel se lewe was ’n 
teken daarvan. Ons lewe is ’n teken daarvan. As ons onsself kry, ver-

trou ons nie meer op die Here nie. Wanneer daar belangrike besluite is 
om te neem, wil ons graag self daar uitkom. In ons teksgedeelte roep 
die Here sy volk terug na Hom toe. Laat vaar julle vertroue op Egipte 
en al die ander volke. Hulle gaan julle nie help nie. Keer terug, daarin lê 
julle heil/verlossing. In stilwees en vertroue bestaan julle krag.

Die gedagte van stilwees, beteken om te bid. Bid tot die Here, en 
vertrou dat Hy jou gebede hoor. Hy is tog ons Vader wat in die hemel 
is. Hy versorg ons elke dag met sy Vaderhand. So het Hy vir Israel ge-
sorg, en tog vertrou hulle op mense. Vers 15 maak dit duidelik dat ons 
onsself nie kan help nie, alleen die Here kan ons help. Alleen die Here 
kan uitkoms gee wanneer dit sleg gaan met ons gesondheid, met ons 
fi  nan sies, met ons politiek.

Bid tot die Here. Gebed is tog die vernaamste deel van die gelowige 
se lewe! Kyk die merkwaardige woorde van vers 18. In ongeduld wag 
die Here. Ons kan dit ook vertaal met verlang. Die Here verlang om ons 
genadig te wees. Die Here wil ons in Christus aansien!

Welgeluksalig is almal wat op Hom wag. Waarom? Want ’n volk sal op 
Sion woon. Openbaring 14 bring ons na hierdie toneel op Sionsberg. Al 
die uitverkorenes is veilig by Christus. Weg van God se toorn oor sonde, 
want Christus het dit reeds in ons plek gedra.

Mag ons elke dag terugkeer na die Here. Word stil en bid tot die Here 
oor elke deel van jou lewe. Wag met vertroue en verlange vir die dag 
wanneer Christus weer met die wolke kom.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)
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Sondag 14 November

Skrifgedeelte: Jesaja 38 (2 Konings 20:1-11)
Fokusgedeelte: Jesaja 38:5-6 (1953-vertaling)

Ons troos is in die verlossing wat God vir ons bewerk

Baie mense kry terminale siektes. In sulke omstandighede smag hulle 
na troos. Hierdie teks word soms gebruik om vir mense te wys dat 

God hulle lewe sal verleng as hulle hul verootmoedig voor Hom. Tog 
het baie van ons gelowige geliefdes al gesterf aan terminale siektes 
ter wyl hulle ook tot Hom gebid en gesmeek het vir genesing. Wat het 
Hiskia so spesiaal gemaak dat God hom genees het?

Die troos in die gedeelte lê in die rede waarom Hiskia se lewe verleng 
is. Hy het op daardie stadium geen erfgenaam gehad nie. In Matteus 1 
lees ons dat hy en sy seun Manasse deel sou wees van die geslagslyn 
van Jesus. Manasse is ongeveer drie jaar later gebore. Hy was 12 jaar 
oud toe Hiskia gesterf het en hy koning geword het (2 Kon. 21:1).

Wat het Hiskia so spesiaal gemaak? Die geslagslyn van die Messias 
moes behou word. Dit was nog altyd deel van God se plan om Hiskia 
se lewe te verleng. Ons vra dikwels, maar waarom word dit so gedoen? 
Onthou net dat sy weë nie ons weë is nie. Hy het altyd ’n doel met wat 
Hy doen, al verstaan ons dit nie altyd mooi nie.

So het die Messias later gekom, soos God beloof het. Hy het vir ons 
die ewige lewe kom gee en ons sondeskuld aan die kruis betaal. Hy het 
vir ons ’n veel groter troos bewerk as liggaamlike genesing. Gelowiges 
wat deur genade die ewige lewe van Hom ontvang het, hoef nooit die 
dood of enige terminale siekte te vrees nie.

Sing: Psalm 65-1:4
Ds. R Janse van Rensburg (Reghard) (Delmas)
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Maandag 15 November

Skrifgedeelte: Jesaja 40:1-31
Fokusgedeelte: Jesaja 40:5 (1933/53-vertaling)

God se Woord is vas en seker

Verganklikheid ... Baie dinge vergaan. Plante vergaan, gras verdor, 
beloftes word gebreek. Met baie opwinding sien ons uit na vakan-

sies, en net so is dit verby. Tog is daar iets wat vas en seker bly: God se 
Woord! Die heerlikheid van die Here sal bekend word aan alle mense 
omdat Hy gesê het dit sal.

Die begin van hierdie bekendmaking het begin op ’n berg net buite 
Jerusalem. Op ’n berg met die naam van Kopbeenhoogte. Daar buite die 
dorpie, daar aan stukke hout word die mense opgehang wat nie deel 
mag wees van die samelewing nie. Daar word die mense doodgemaak 
wat vir niemand iets beteken nie. Tussen hemel en aarde, geen plek 
op die hemel, geen plek op aarde. Daar hang hulle. Daar hang Jesus 
Chris tus.

Op grond van Christus se werke aan die kruis kon die woorde van 
Jesaja 40 waar word. Troos, troos my volk, sê julle God. Troos ter wille 
van Christus. Troos aan elke gelowige. Jou stryd is verby, jou skuld is 
betaal. Ter wille van Christus. In lewe en in sterwe bly Jesus ons troos.

Hoe kan ons wel seker wees ons stryd is verby? Nog nie ten volle nie. 
Romeine 8 leer ons dat ons stryd tydelik sal wees. Wanneer Jesus weer 
kom, is die oorwinning fi naal. Dit is vas en seker, want God het dit gesê. 
Eers het Hy sy volk bemoedig in hulle ballingskap. Vandag troos Hy ons 
met dieselfde woorde. Wees getroos! God se Woord bly vas en seker 
tot in ewigheid! Hy sal kom as ’n sterke. In deur, op en met die wolke 
sal Hy verskyn vir almal om te sien. Die volle oorwinning oor die sonde 
is op pad. Wees getroos!

Sing: Psalm 68-1:1
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)
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Dinsdag 16 November

Skrifgedeelte: Jesaja 41:8-20
Fokusgedeelte: Jesaja 41:10

Die Here is altyd in beheer van sy skepping

In Jesaja 41 hoor ons dat God dit duidelik maak dat Hy in beheer is van 
sy skepping, al dink die nasies van die wêreld nie so nie. Ja, al mag dit 

selfs vir Israel nie so voel nie. Wanneer ons Jesaja 41:8 en 20 lees, dan 
hoor ons dat die Here die verlosssing vir sy volk Israel gaan bring. Teen 
hierdie tyd was hulle al ongeveer 70 jaar in ballingskap as gevolg van 
hulle ongehoorsaamheid aan die Here hulle God. Dit is die Here wat ’n 
nuwe wêreldheerser, Kores van Persië, uit die ooste laat kom en dit sal 
die gevolg hê dat Israel verlos word uit die Babiloniese ballingskap. Al 
die ander nasies moet kennis neem sodat hulle weet hulle afgode sal 
nut teloos wees wanneer dit gebeur.

Dit is duidelik dat God in beheer is van sy skepping en die wêreld-
geskiedenis. Die verlossing is op pad en die Here bring dit met sy eie 
hand. Hy troos sy volk wat teen dié tyd al gedink het dat die Here hulle 
nie meer raaksien nie. In Jesaja 41:10 bring God aan hulle die bemoe-
digende woorde: Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd 
wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met 
My eie hand red ek jou. Hy gee hulle nuwe hoop, Hy gee hulle ’n nuwe 
verwagting. Die Here alleen is krag tot redding.

Dit mag voel of jy in ballingskap is hier op aarde waar jy nog elke dag 
met die hartseer van die wêreld te doen het. Jy kan dalk ook maklik 
soms soos Israel dink (Jes. 40:27): die Here sien nie raak wat van my 
word nie ... Dit mag dalk lyk of wêreldleiers of regerings in beheer is 
van die wêreld.

Die feit van die saak is dat die Here ten volle beheer is van sy skepping 
en Hy sien jou, in jou omstandighede, raak. Hy het reeds die verlossing 
van sondes vir ons bewerk deur sy Gesalfde, Christus ons Here. Ons 
kan weet dat Hy weer gaan kom, Hy is op pad om ons op die bestemde 
tyd die volkome verlossing, ook van die wêreldse hartseer, te bring. Die 
Here alleen is krag tot redding.

Sing: Psalm 84-1:4
Ds. R Jansen van Vuuren (Riaan) (Lichtenburg)
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Woensdag 17 November

Skrifgedeelte: Jesaja 42:18 – 43:8
Fokusgedeelte: Jesaja 43:1 (1953-vertaling)

God sê: Jy is Myne

In God se liefde en geregtigheid het Hy sy volk in ballingskap laat gaan 
omdat hulle ongehoorsaam aan Hom gebly het. Ongehoorsaam, ten 

spyte daarvan dat Hy herhaaldelik sy profete na hulle gestuur het om 
hulle tot bekering te roep.

Maar nou, ná ongeveer 70 jaar, het die tyd van verlossing, die tyd wat 
God bepaal het, aangebreek vir die volk (Jes. 42:1): Maar nou, so sê die 
HERE, jou God, o Jakob, en jou Formeerder, Israel: Wees nie bevrees nie, 
wat Ek het jou verlos; Ek het jou by jou Naam geroep; jy is Myne!

Die Here spreek sy volk aan as Jakob en dan as Israel. Hierin sien ons 
dat God aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob dink. Die ewige 
genadeverbond wat God met Abraham en sy hele nageslag opgerig 
het. Die verbond wat sê dat hulle sy volk en Hy hulle God sal wees. Al 
was die volk ontrou aan die HERE, bly die HERE altyd getrou aan sy ver-
bond met hulle.

Dis die genadeverbond waarin ons ook gebring is deur ons geloof in 
Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ons elkeen het ons vrese 
en bekommernisse in die lewe waar dit voel of ons in ballingskap is, 
omdat ons nog in ’n onvolmaakte toestand lewe. Die HERE sê ook vir 
jou: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou Naam 
geroep; jy is Myne!

Ja, ook jy is kosbaar vir die HERE, omdat die Heilige Gees die geloof in 
Christus in jou gevestig het. Omdat jy vir Here kosbaar is, kan jy ook die 
wonderlike verwagting hê dat Christus op pad is om vir jou die volkome 
verlossing, ook van die aardse stryd wat soms swaar kan wees, te bring. 
Laat ons met blydskap die Here in opregtheid dien, want Hy is nooit sy 
Woord ontrou nie.

Sing: Psalm 146-1:8
Ds. R Jansen van Vuuren (Riaan) (Lichtenburg)
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Donderdag 18 November

Skrifgedeelte: Jesaja 43:9-28
Fokusgedeelte: Jesaja 43:10-12 (1953-vertaling)

Wees ’n getuie vir die Verlosser!

Die volk van die Here was in ’n ellendige toestand in Babel. Verslaan 
en ontmoedig. Hulle het gesondig teen die Here en hulle wou dit 

nie erken nie. 
Die Here los egter nie sy uitverkore volk in hierdie depressiewe toe-

stand nie. Hy bring aan hulle ’n groot boodskap van troos. Hierdie 
bood skap sou aan die volk defi nitiewe hoop op die toekoms gee. Hy 
kom wys hulle dat Hy iets nuuts gaan doen. Hy gaan sy volk red uit die 
mag van die Babiloniërs soos Hy ook tydens die unieke gebeurtenis sy 
volk uit Egipte gered het. As volk van die Here het hulle ’n besonderse 
verhouding met Hom gehad. Hulle roeping was om sy getuies te wees. 
Hulle moes getuig dat Hy alleen God is, geen ander. Dat Hy alleen 
Verlosser is, geen ander nie. Hierdie moes hulle getuienis wees teenoor 
al die nasies. Hulle gode kan nie red nie. Net die God van Israel.

Al die verlossingsdade van die Ou Testament was ’n heenwysing en ’n 
voorbereiding vir die grootste daad van verlossing in die geskiedenis van 
die mensdom. Dit was toe God sy Gesalfde, Jesus Christus, gestuur het 
om ons te verlos van ons sondeskuld en van die duiwel se heerskappy 
(HK Sondag 1). 

As uitverkorenes het ons die wonderlike voorreg en verantwoordelikheid 
om sy getuies te wees. Die Woord maak dit duidelik: Jesus alleen kan 
red en jy moet hiervan getuig. Getuig deur die evangelie suiwer met 
mense te deel. Jy mag nie stilbly nie. Jy mag nie hierdie goeie nuus vir 
jou self hou nie. Getuig ook deur jou lewe, sodat mense kan sien hoe 
iemand leef wat deur Jesus verlos is.

Sing: Skrifberyming 6-1:2 (Sb. 11:2)
Ds. R Janse van Rensburg (Reghard) (Delmas)
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Vrydag 19 November

Skrifgedeelte: Jesaja 46:1-13
Fokusgedeelte: Jesaja 46:3-5

Vertrou op die HERE – Hý dra én verdra ons van A tot Z!

Hok jou omstandighede, siekte, gestremde liggaam, ouderdom, 
tiener-wees, jou sondestryd jou in? In die ballingskapstyd was Israel 

ook ingehok. Hulle het álles verloor: huise, vee, graanoes, waardigheid. 
Die volk was moedeloos, onseker, kwesbaar! Hulle besef: Ons hét op 
mense en afgode vertrou en afvallig van God geraak. Maar hóé lank 
nog voor die uitkoms?!

Die HERE vermaan: Met watter afgod wil julle My vergelyk? Die Babiloniërs 
het twee hoofgode gehad. Bel – die koningsbeskermersafgod (vgl. 
koning Belsasar se naam). En Nebo – die grondgebiedbeskermersafgod 
(vgl. Nebukadnesar se naam). Die HERE vra: Wie dra julle van A tot Z 
deur die lewe? Op wie vertrou julle? Op Bel en Nebo?

En jý? Vertrou jý op jou geld, liggaamskrag, verstand, status, pilletjie, 
drank, kos? As jy van punt A na Z wil beweeg en jy wil daardie afgod 
saam met jou neem … dan moet jý hom optel en dra. Maar as iemand 
die afgod roep, antwoord hy nie. Hý verlos nie uit benoudheid nie! Of 
hink en pink jy ook op ’n bietjie afgod en ’n bietjie God? Dink weer! 
Vers 9, 10: Ek is God, en niemand meer nie; alreeds in die voortyd het Ek 
gesê wat gaan gebeur, en al wat My behaag, sál Ek doen. Verse 3, 4 sluit 
hier by aan: Ek het julle gedra van die moederskoot af, opgetel van die 
geboorte af tot die ouderdom toe! Ek sal julle dra. “Ék het dit gedoen, 
en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red!” Dus: dis die HERE wat dra 
en red van A tot Z in jou lewe! Die HERE sluit af (vs 13): “Ek bring my 
geregtigheid naby … en Ek gee heil in Sion, aan Israel my heerlikheid.” 
Dít is die belofte van die komende Saligmaker. Die HERE dra én verdra 
van A tot Z! Ál ons sorge, afvallighede, ongehoorsaamhede, sonde … 
het God ter wille van sy Seun se versoeningsdood gedra én verdra. Só 
het Hy sy geregtigheid vir ons gebring.

Wie dra én verdra jóú van A tot Z in die lewe? “Dis Christus wat die 
skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja …!”

Sing: Skrifberyming 5-1:2 (Sb. 10)
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad/Pretoria)
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Saterdag 20 November

Skrifgedeelte: Jesaja 48:1-22
Fokusgedeelte: Jesaja 48:17, 18 (1983-vertaling)

Wie God se gebooie gehoorsaam en uit sy verlossing leef, kan 
voorspoed in hulle lewe verwag

Israel is in die ellende van ballingskap. Die rede waarom hulle in bal-
ling skap was, is vooraf aan hulle bekendgemaak. Hulle het geweet 

dis die Here wat so besluit het en nie ’n afgod nie. Dis vanweë hulle 
weer barstigheid en hardkoppigheid deur nie die Here se gebooie te 
gehoorsaam nie, dat hulle gelouter word in die smeltkroes van die 
ellende van ballingskap.

Maar die Here bring nou ’n nuwe boodskap van verlossing. Omdat Hy 
hulle geroep en uitverkies het, gaan Hy hulle uit die ballingskap verlos. 
Hy gaan vir Kores wat Hy liefhet (vs 14) stuur om Babel te vernietig.

Omdat die Heilige God sy volk onderrig en hulle die regte pad leer, 
wys die Here vir hulle dat hulle uit die verlede moet leer, sodat hulle nie 
weer hierdie pad van ellende sal loop nie. Want as jy nie aan die Here 
gehoorsaam is nie, gaan jy nooit die voorspoed en redding van die 
Here kan ervaar nie.

Soos die Here vir Kores gestuur het om die volk uit ballingskap te ver-
los, so het Hy sy geliefde Seun, Jesus Christus, gestuur om ons uit die 
ballingskap van sonde te verlos. Die Verlosser het gekom en die straf 
gedra sodat ons die Here se redding kon verkry wat so onomkeerbaar 
is soos ’n sterk rivier en so aanhoudend soos die golwe van die see (vs 
18).

Ons ly vandag as gevolg van korrupsie en ekonomiese agteruitgang 
en die uitwerking van ’n virus. Ons kan verstaan waarom die Here ons 
so beproef. As mense, ook kerkmense, maar net na die Here se gebooie 
luister en Hom alleen dien en van die afgode afsien (HK So. 34), kon 
dinge anders in ons land gewees het en kon ons dalk eerder die Here 
se voorspoed beleef. Kom ons leer ook soos Israel uit ons sondes van 
die verlede en leef uit die krag van die Heilige Gees, ’n nuwe lewe wat 
God eer vir sy genadige verlossing deur Christus.

Sing: Psalm 81-1:15, 18
Ds. MAF Kruger (Andries) (Alberton)
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Sondag 21 November

Skrifgedeelte: Jesaja 49:1 – 50:3
Fokusgedeelte: Jesaja 49:6 (1983-vertaling)

God se redding is nie net tot Israel beperk nie, maar vir al sy 
uitverkorenes onder die nasies

Jesaja 49:1-6 is die tweede van vier uitsprake oor die dienaar/kneg 
van die Here. Die vraag is: Wie is dit? Sommige meen dis ’n persoon 

in daardie tyd – Jesaja of Kores. Tog blyk uit vers 3 dat dit op Israel van 
toepassing gemaak kan word. Maar in die Nuwe Testament word dit 
ook op Jesus Christus van toepassing gemaak (vgl. Matt. 12:18-22). Dit 
is dus duidelik dat Jesaja hier oor Israel, maar ook oor die Messias as 
Dienaar/Kneg van die Here profeteer.

Vir die verbondsvolk in ballingskap wat begin moed verloor, bring 
Jesaja hoop, want God wat hulle laat wegvoer het, wil hulle weer terug-
bring. Ons teksvers wys Jesaja bring nie net hoop vir Israel in balling-
skap nie, maar ook vir die nasies. “Ek maak jou ’n lig vir die nasies sodat 
die redding wat Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.” Die 
Messias as Kneg van die Here sal ’n lig vir die nasies wees as Hy ook 
vir die uitverkorenes uit die nasies verlossing bring. So het Paulus en 
Barnabas hulle werk onder die heidene (Hand. 13:47) gesien as ’n ver-
vulling van die profesie dat die Messias lig en verlossing vir die nasies 
bring.

Vir ons as gelowiges wat ly as gevolg van die chaos van misdaad, 
ge weld, armoede en sedelike verval en wat wonder of God ons nie ver-
geet het nie, is hierdie ’n boodskap van troos en hoop. Die kneg van 
die Here, Jesus Christus, verseker ons deur sy Heilige Gees dat soos ’n 
vrou nooit haar baba sal vergeet nie (vs 15), sal God ons nie vergeet 
nie. Hy is te midde van die chaos nog steeds met sy gelowiges op pad 
na ’n nuwe lewe. Maar ons as verlostes kry hier die oproep dat ons uit 
dankbaarheid die lig van verlossing deur Christus aan die wêreld moet 
gaan verkondig, sodat al die uitverkorenes daarin kan deel.

Sing: Psalm 98-1:1, 2
Ds. MAF Kruger (Andries) (Alberton)
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Maandag 22 November

Skrifgedeelte: Jesaja 52:7-12
Fokusgedeelte: Jesaja 52:7

Die koms van hom wat die goeie boodskap bring

Jesaja (veral 2 Jesaja – hoofstuk 40-66) word dikwels die evangelis 
van die Ou Testament genoem, die verkondiger van die goeie bood-

skap. Te midde van die uitsiglose situasie van ballingskap smag die ver-
bondsvolk al so lank na verlossing …

Nou kan hulle hoor dit is nie meer lank nie. As hulle luister, kan hulle 
al die voetstappe hoor van die boodskapper wat goeie nuus vir hulle 
bring! Wat verkondig: Julle God is reddend teenwoordig. Hy is die 
enigste Koning wat egte vrede en verlossing gee. Juig en jubel, want 
Hy gaan julle uit julle gevangenskap bevry en terugbring na Jerusalem, 
na die beloofde land. Maar moet dan nie langer talm nie, gee pad uit 
Babel uit. Hierdie opdrag impliseer beide afsondering en beweging (vs 
11). Want uit hulle eintlike groot ellende, die sonde, daaruit gaan God 
hulle ook verlos.

In die formulier vir die bevestiging van bedienaars van die Woord 
word aan die gemeente gesê: “Laat die koms van hom wat die goeie 
bood skap bring, vir u liefl ik en aangenaam wees.” Ervaar en beleef jy 
dit so? In die erediens en katkisasieklas en met huisbesoek? Hoor jy die 
goeie nuus dat jy ’n Koning het wat ware vrede en verlossing vir jou 
gee? Ons moet sy evangelie verkondig en daarvolgens lewe. Evangelie 
is die goeie nuus oor Hom deur Wie God mense met Hom versoen en 
harte en lewens verander. 

Bring die boodskap van Jesus Christus se verlossing aan ander in 
nood en kondig die vrede en redding wat gekom het aan. Dan word 
ook jou voetstappe vir hulle liefl ik en aangenaam.

Sing: Psalm 48-1:1, 4
Ds. DJA Booyens (Danie) (Koster)
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Dinsdag 23 November

Skrifgedeelte: Jesaja 53:1-12
Fokusgedeelte: Jesaja 53:4, 5

Ons krankhede op Hom geneem en ons smarte gedra

Hier in die laaste van die vier sogenaamde knegliedere word profeties 
na Jesus Christus verwys as die lydende Kneg van die Here. In Hom 

is hierdie profesie vervul. Die intensiteit en diepte van sy lyding ter wille 
van ons word so beskryf: Hy het ons krankhede op Hom geneem, ons 
smarte gedra. Ter wille van ons oortredinge is Hy deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel. Ons straf het Hy gedra. Deur 
sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In ons plek het Hy gaan 
staan, die lydenslas van ons skouers afgeneem en op Hom gelaai. Die 
doodstraf wat ons verdien, is aan Hom voltrek. Op die wreedaardigste 
manier is Hy doodgemartel. So het Christus borgtogtelik (in ons plek) 
ons skuld voor God gedra. Hy het onder die vloek en straf van God in-
gegaan ter wille van ons. Daardie vloek en straf het Hy uitgedra, om ons 
daarvan te bevry.

En daarom het dit vir ons so heeltemal anders geword, ook in ons 
siekte en lyding. Want Christus het ons siektes en lyding wat ons wet-
tiglik verdien het vanweë ons sondes, op Hom geneem en gedra. Daar-
om mag ons weet: omdat Hy ook daardie straf gely en betaal het, sal 
God se kind vir ewig bevry wees van liggaamslyde. Ja, in hierdie lewe 
moet ons dikwels nog baie ly, maar daar het in ons lyding ’n groot ver-
andering gekom. Juis omdat Christus met sy lyding die angel en die 
vloek daaruit weggeneem het, vir ewig! Die lyding wat ons wel onder-
gaan is nie die staf van God wat ons verdien nie. Ons lyding is nou 
sonder vloek, lyding wat losgemaak is van die verdoemenis en vasge-
bind is aan Jesus Christus.

Ons loop die lydensweg nooit aleen nie, Christus loop saam met ons. 
Deur die geloof sal ons Hom ontmoet in ons lyding. Hy wat sy lydens-
beker leeg gedrink het – vir ons.

Sing: Skrifberyming 5-4: 2, 3, 4
Ds. DJA Booyens (Danie) (Koster)
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Woensdag 24 November

Skrifgedeelte: Jesaja 59:1-21
Fokusgedeelte: Jesaja 59:20-21

Christus kom as Verlosser om vir ewig met sy volk te wees

Die volk van die Here het in groot nood verkeer toe hulle uit balling-
skap teruggekeer het. Leierskapskrisisse, verdeeldheid in hulle 

godsdiensbeskouing en valse godsdienbeoefening was steeds aan die 
orde van die dag (Jes. 56-58). Binne die hopelose situasie van sonde en 
ellende is daar niemand wat uitkoms kan bied nie. Niemand kan red 
nie, maar die Here kan. Die Here neem die inisiatief. God sê aan sy volk 
dat Hy sal kom om as Wêreldregter te oordeel (vs 18) oor die wat hulle 
nie bekeer nie. Hy kom egter as Verlosser om sy volk te red (vs 20).

Met sy geboorte, lyding, sterwe en opstanding is die belofte vervul wat 
Jesaja geprofeteer het, naamlik dat Christus as Verlosser vir Sion kom. 
Sion wys na die volk van die Here. Dit gaan hier nie oor die vleeslike 
afkoms van Israel nie, maar die geestelike volk – Christus se kerk (Rom. 
11:26-27). Sy arm en geregtigheid kom in Christus na hulle wat hulle in 
geloof bekeer.

God se koms beteken verlossing vir sy uitverkorenes, maar ook die 
vervulling van sy verbondsbeloftes deur sy Woord en Gees. Met Christus 
se koms kan sy kerk seker wees van hierdie verbonsdbeloftes. Dit word 
beloof aan ons en ons kinders van nou af tot in ewigheid (vs 21).

Omstandighede rondom ons mag hopeloos lyk, en sonder God is 
dit – ook ons eie sonde laat ons in wanhoop. Juis as gevolg hiervan het 
Christus as Verlosser vir sy kinders gekom. Laat ons deur die werking 
van die Heilige Gees aan sy Woord vashou, want Hy verseker ons dat 
Hy vir ons gekom het, totdat Hy weer sal kom en ons vir ewig by Hom 
sal wees.

Sing: Psalm 68-1:1, 2
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
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Donderdag 25 November

Skrifgedeelte: Jesaja 60:1-22
Fokusgedeelte: Jesaja 60:1-2

Christus kom en saam met Hom sy heerlikheid wat ons refl ekteer

In aansluiting by Jesaja 59:20 waar ons hoor dat Christus as Verlosser 
vir sy kerk kom, hoor ons dat sy heerlikheid daarmee saam oor ons 

opgaan. Dit het alles gebeur by Christus se koms na hierdie aarde. Met 
sy koms het ons sy heerlikheid gesien, ’n heerlikheid soos van die Enig-
geborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid (Joh. 
1:14).

Hierdie heerlikheid is beloof aan die volk wat uit ballingskap terugge-
keer het. Vir hulle was alles donker, want om hulle was ’n verwoeste 
tem pel en ’n verlate stad in puin. Uit hierdie hopelose toestand roep 
die Here sy volk om as’t ware uit niks – stof en as – op te staan. Die 
Messias kom en sy heerlikheid gaan oor sy volk op.

So roep God sy kinders om op te staan uit die duisternis van sonde, 
om op te staan in sy heerlikheid. Ons kan opstaan, want Christus het 
met sy koms die duisternis van sonde, dood en hel oorwin. Toe Hy in 
ons plek gely het, het duisternis toegesak, maar, dank die Here, met 
sy opstanding het die lig en heerlikheid van God deurgebreek. Met 
Christus kom die lig na ons sodat ons deur die werking van die Heilige 
Gees oorgegaan het uit die duisternis na sy wonderbare lig (1 Pet. 
2:9).

Ons is lig. God het ons lig gemaak. Ons word geroep om in ’n duister 
wêreld die Here se lig te refl ekteer. Ons word geroep om sonder ’n 
maatemmer ons lig te laat sien.

Uiteindelik kan ons uitsien na Christus se wederkoms waar die Here 
se beloftes as ewige lig sonder treurigheid vir ons tot volle realisering 
sal kom. Laat ons opstaan, want ons Lig het gekom.

Sing: Psalm 48-1:4, 5
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
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Vrydag 26 November

Skrifgedeelte: Jesaja 61:1-11
Fokusgedeelte: Jesaja 61:1

Christus kom vir hulle wat op Hom hoop

Die Here gee sy volk, wat in ballingskap was, die belofte van verlos-
sing. Vir die ootmoediges kom daar die blye boodskap van herstel 

en verlossing van God aan. Die ootmoediges was hulle wat in druk, 
ellende, gebrokenheid en gevangeniskap verkeer het. Vir die volk wat 
in druk verkeer het, kom dus die belofte van verlossing. Al was hulle 
hope loos, kom die belofte van hoop. Daarmee saam het die belofte 
ge kom dat hulle die verwoeste stede en ou puinhope weer sal opbou. 
Hierdie belofte het in vervulling gegaan toe die oorblyfsel van die volk 
uit ballingskap teruggekeer het.

Meer as 500 jaar daarna het Christus hierdie teks in die sinagoge van 
Nasaret voorgelees en gesê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul 
(Luk. 4:21).

In Christus vind ons die volkome vervulling van hierdie belofte. Chris-
tus skenk aan sy kinders die ware en enigste verlossing. Deur sy dood 
en opstanding kom herstel Hy dit wat met die sondeval verwoes is. Die 
blye boodskap is dat Hy gekom het met die verlossing van God. Ons 
wat in onsself hopeloos in die ellende en druk van sonde verkeer het, 
hoor nie net die belofte van verlossing nie. Nee, in Christus, deur die 
werk van die Heilige Gees in en deur ons, word ons herskep.

In ons gebrokenheid het Christus gekom. Laat ons daarom op Hom 
alleen hoop. Laat ons uitsien na sy sy wederkoms wanneer die volkome 
verlossing wat Hy bewerk het, tot volle realisering sal kom.

Sing: Psalm 42-1:3
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
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Saterdag 27 November

Skrifgedeelte: Jesaja 62:1-12
Fokusgedeelte: Jesaja 62:4, 12 (1953-vertaling)

Maar jy sal genoem word: My Welbehae!

Jesaja 62 profeteer God se wonderlike handelinge. Sion is die plek van 
aanbidding en Jerusalem die sentrum van onderrig. Beide verkondig 

dat Hy sy volk (kerk) in genade bewaar, God maak nie leë beloftes nie.
Die terugkeer uit ballingskap is net die begin. Geloof ontvang ’n nuwe 

indentiteit in Christus. “Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en 
jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem 
word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het ’n behae 
in jou, en jou land sal getroud wees” (Jes. 62:4).

Heidenvolke se spot en minagting ten spyt, herstel die Bruidegom 
sy kerk, gee sy geliefde ’n kosbare naam: My Welbehae! Getroud met 
die Waarheid, sal die kerk groei uit heidenvolke. In liefdesorg het Hy 
geroepe wagte voorsien, wat gedurig oproep tot bekering en lofdiens. 
Hy eis sy bruidskerk se volgehoue gebede. Al is Hy nie hardhorend 
of ver nie, moet hulle vertrou en volhard. God ontvang voortdurende 
eer wanneer sy bruid sonder ophou na Hom roep, Hom vas en seker 
ver trou. Hulle afwagtende gebed vorm ook die lofsang van dankbare 
ver lostes. Hierdie jubel-lewe, wat Christus verkondig, evangeliseer die 
hei denwêreld.

Die hoogste doel van menswees is die lof en eer en roem van die Here. 
Hy eis praktiese vertroue, in gewillige nadering tot Hom; in geloofs-
arbeid; in beplanning; in die verwydering van sonde; in openbare 
getuienis. Sulke vertroue, om die Here bo alles lief te hê, versterk en 
bemoedig. Alle ontberings word seën in Jesus.

Die Heilige Gees leer ewigheidswaarde in Christus. “En hulle sal genoem 
word: die heilige volk, die verlostes van die HERE; en jy sal genoem word: 
die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie” (Jes. 62:12). Gelowiges kán 
geborge lewe!

Sing: Psalm 45-1:1, 10, 16
Ds. LJ Erasmus (Lou) (Naboomspruit)



356 

Sondag 28 November

Skrifgedeelte: Jesaja 63:7 – 64:12
Fokusgedeelte: Jesaja 63:8-10, 16, 64:8-9, 12 (1953-vertaling), HK 
Sondag 46

Ons Vader is ons Heiland!

Ons aanneming tot kinders is sekerlik die grootste barmhartigheid 
wat sondaars kan ontvang. “Want Hy het gesê: Hulle is tog my volk, 

kinders wat nie sal lieg nie. So het Hy dan vir hulle ’n Heiland geword” 
(Jes. 63:8). Elke vader is bekommerd oor die foute wat sy kinders maak. 
Ons Vader in die hemel regeer ewig beskermend oor ons, Hy stuur 
Christus, “en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en 
deur sy medelyde het Hy hulle verlos” (Jes. 63:9).

Maar God se liefde en genade is nie goedkoop nie, eiewilligheid is 
geen ligtelike saak nie. “Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige 
Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ’n vyand verander: Hy self het 
teen hulle gestry” (Jes. 63:10). God laat Homself nie onbetuig nie, Hy straf 
ook. In diepe beproewinge roep die Gees sondaars tot selfondersoek, 
om vorige tye van genade te onthou, hoe barmhartig God was.

Die inwonende Heilige Gees dring ware gelowiges tot sondebesef, 
skuldbelydenis en smeking. “Want U is ons Vader! Want Abraham weet 
van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser 
is van ouds af u Naam” (Jes. 63:16).

Opregte ootmoed, selfonderwerping, lei tot afhanklike gebed. “Maar 
nou, HERE, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons 
almal is die werk van u hand” (Jes. 64:8). Smeekgebed is ons beroep op 
God se beloftes. “HERE, wees nie uitermate toornig nie, en dink nie vir 
ewig aan die ongeregtigheid nie; aanskou dit tog dat ons almal u volk 
is” (Jes. 64:9).

Ons troos is om te bid in Jesus se Naam. “HERE, sal U by hierdie dinge 
U bedwing? Sal U swyg en ons uitermate verdruk?” (Jes. 64:12).

Sing: Psalm 86-1:1, 3, 6
Ds. LJ Erasmus (Lou) (Naboomspruit)
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Maandag 29 November

Skrifgedeelte: Jesaja 65:1-25
Fokusgedeelte: Jesaja 65:17-20

Die nuwe Hemel en die nuwe Aarde

Slegs ’n nuwe wêreld vry van sonde is gepas vir hulle wat regverdig 
verklaar is in Christus en regverdig gemaak word deur sy Gees. Die 

nuwe Hemel en nuwe Aarde is die Seun van Dawid se fi nale doel (Jes. 
65:17). In die nuwe Hemel en Aarde sal daar geen rede vir treur wees nie. 
God self sal jubel in sy eens gevalle, maar nou ten volle nuutgemaakte 
mense (vs 18-19). Meer nog, ’n lang lewe sal normaal wees eerder as 
die uitsondering (vs 20).

Hierdie poëtiese beeldspraak moet nie te letterlik gelees word nie. 
Jesaja noem vroeër dat die dood vir altyd sal verdwyn (25:6-7) en die 
taal hier het dieselfde doel. Die nuwe Hemel en Aarde sal so gevul wees 
met vrede dat roofdier en prooi oor die weg sal kom (vs 24-25).

Jesus bring hierdie glorieryke verandering te weeg, maar doen so in 
fases. Die herstel het begin toe Hy Israel uit Babilon gebring het, dit was 
ingehuldig met mag in ons Here se menswording, bediening, dood, en 
opstanding. Dit word vandag voortgesit waar die opgevaarde Christus 
oor alles regeer. Dit sal vervul word met sy terugkoms (1 Kor. 15:12-58). 
Johannes Calvyn skryf: “Die profeet praat van die herstel van die kerk na 
die terugkeer uit Babilon ... maar daardie herstel is nie perfek nie tensy 
dit verleng word tot by Christus; selfs nou is ons in die verwesenliking 
daarvan en daardie dinge sal nie vervul word tot en met die laaste 
opstanding nie.”

As ons ’n eenvoudige enkelsin verduideliking van die Christelike toe-
koms verwagting moet gee: God sal alles nuut maak. Die HERE sal alles 
ten volle transformeer en hernu sodat daar geen meer rede vir pyn, 
droef heid, hartseer, of enigiets anders is wat ons so vrees nie. Dit is 
die hoop wat voor ons lê; die wete dat alles reggemaak sal word in die 
toekoms, help ons om in die hede pyn te verduur.

Sing: Skrifberyming 57:1-5
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Vaalharts)
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Dinsdag 30 November

Skrifgedeelte: Jesaja 66:1-24
Fokusgedeelte: Jesaja 66:15-24

God se glorie in die oordeelsdag

As mens ken ons God op drie wyses. (1) As Skepper wat alles gemaak 
het en Homself in sy skepping openbaar sodat almal ten minste 

gedeeltelik kennis het dat Hy die God van glorie is (Ps. 19; Rom. 1:18-
32). (2) Hulle wat op Christus alleen vertrou, ken God as Redder. As 
onverdiende sondaars ken hulle sy genade in hulle verlossing en het 
daardeur ’n beter verstaan van God se glorie (Rom. 9:22-24). (3) On-
boet vaardige sondaars ken God nie as Redder nie, maar as Regter. Al 
probeer hulle dit ontken, ken hulle hul sonde en weet hulle dat die dag 
van oordeel kom (Rom. 2:1-16). Op daardie dag sê Jesaja sal die hele 
wêreld God se glorie beleef in sy fi nale oordeel oor die boosheid.

Jesaja verkondig dat God op daardie dag sal oordeel (Jes. 66:15-16). 
Op daardie dag sal geeneen God se blik ontglip nie, want Hy ken die 
“werke” en die “gedagtes” van alle mense (vs 18). Op daardie dag sal 
blote vormgodsdiens en uitwendig-mooi-lyk niemand red nie, want 
God sal ’n einde bring aan hulle wat boos is en aan hulle wat sy verbond 
ver werp of slegs vel-diep bekeer het (vs 17).

Dit sal egter nie ŉ skrikwekkende dag vir almal wees nie. Vir ons wat 
Christus ken, sal dit ’n dag van redding wees, omdat God ons reeds 
regverdig verklaar het op grond van Christus se verdienste (Rom. 5:1-2; 
2 Kor. 5:21).

Op daardie dag sal God sy glorie openbaar. Alle nasies sal dit sien (vs 
18), en dit sal deur almal verkondig word (vs 19). Die dag van oordeel 
sal God se glorie vergroot omdat sy regverdigheid vir almal duidelik sal 
wees. Elke mond wat goddelike onregverdigheid wil roep, sal gesnoer 
word, want dit sal kristalhelder vir almal wees dat daar geen onreg in 
ons HERE is nie (Rom. 3:19). God se glorie sal vertoon word wanneer die 
bose ontvang wat hulle verdien en alles reggestel word. Laat ons nou 
reeds aan God glorie gee vir sy reg en bid dat die oordeelsdag vinnig 
kom.

Sing: Psalm 75-1:1, 4, 5
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Vaalharts)
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Desember – Openbaring 14

Ons moet eers die verloop van die Openbaring mooi agtermekaar kry, 
sodat ons ’n geheelbeeld daarvan kan kry:

In HOOFSTUK 6 Is die oorwinning van die evangelie geteken. Daarmee 
saam al die dinge wat die evangelie gaan teëstaan en die gelowiges wat 
in groot getalle doodgemaak gaan word tot met die einde van die aar-
de.

In HOOFSTUK 7 word al die uitverkorenes verseël voordat die oordele 
van die Here oor die verwerpers van die evangelie kom. Uiteindelik laat 
die Here ons hierdie juigende skare sien waar hulle voor sy troon staan. 
Juis omdat hulle vooraf deur God gemerk is, het nie ’n enkele een van 
hulle verlore gegaan (weggeraak/uitgeval) in die eindoordeel nie!

HOOFSTUK 8 EN 9 openbaar die Here se straff ende geregtigheid wat 
oor die aarde en alle wesens voltrek word (waartydens geen gelowige uit-
ver korene verlore gaan nie, omdat hulle gemerk is). Die Here openbaar 
daarna in HOOFSTUK 10 dat daar nog meer oordele gaan kom as dié 
wat in hoofstuk 8 en 9 beskryf is.

Daarna openbaar die Here in HOOFSTUK 11 die verdrukking en vervol-
ging wat só erg raak op die kerk dat dit uiteindelik lyk asof die kerk en 
alle gelowiges heeltemal uitgeroei is. Die wortel en die wese van hierdie 
wêreldwye verwerping van die evangelie word in HOOFSTUK 12 EN 13 
deur die Here geopenbaar. In wese is dit ’n stryd wat Satan en sy klomp 
geeste uit die hel voer teen die Here Jesus Christus en teen sy kerk. An-
ders gestel: Dis ’n geveg wat die duiwel teen God en alles wat syne is, 
aan die gang het. Die wapens waarvan die duiwel gebruik maak, is: wê-
reld  heersers en gesagstrukture; en daarmee saam valse profete en die 
wetenskap wat hy verbuigd aanwend. Daarna kom hoofstuk 14 wat weer 
aansluit by hoofstuk 7.

HOOFSTUK 14 word in drie dele verdeel: Die eerste deel laat ons vooruit 
sien wat in die hemel aan die gebeur is wanneer die ewige hiernamaals vir 
ons begin. Die Here openbaar dat die wêreld en sy geskiedenis uitgeloop 
het en dat die uitverkorenes van die Here die volle saligheid saam met en 
by die Here Jesus geniet. 
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Die tweede gedeelte neem ons terug in die aardse tyd direk voor die 
weder koms. Die Here openbaar dat daar selfs dan nog oproepe sal uit-
gaan na al die mense op die aarde toe dat hulle hul moet bekeer. 

Die derde gedeelte openbaar die eindoordeel aan die hand van twee 
ver skillende soorte oeste: Die insameling van die uitverkorenes word uit-
gebeeld deur ’n koringoes wat ingesamel word. Die klomp wat in die 
hel gegooi word en die verskriklikheid daarvan word uitgebeeld deur ’n 
druiwe-oes en die parskuip.
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Woensdag 1 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:1

Ons verskyn as gereddes voor ons Verlosser

Vers 1: En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 
saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die 

Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe (Op. 14:1, 1953-ver-
ta ling).

In hoofstuk 7 word die uitverkorenes van die Here verseël sodat hulle 
nie verlore sal gaan nie. In hoofstuk 14 is hulle inderdaad nie verlore 
nie! Daar is almal van hulle in die hiernamaals in die koninkryk van 
God! 

Die openbaring is duidelik: Die gereddes is almal deur die Here Jesus 
be veilig en gered. Dit is die 144 000 waarna hoofstuk 7 verwys.

Die openbaring verdiep. Let op die volgende: In hoofstuk 7 word hulle 
verseël. In hoofstuk 14 dra hulle die Naam van die Here Jesus Christus 
en die Naam van sy Vader op hulle voorkoppe. In hoofstuk 7 is hulle die 
uitverkorenes wat deur die Lam gekoop is, en hulle is deel van ’n skare 
wat niemand kan tel nie ... daar was ’n groot menigte wat niemand kon 
tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor 
die troon en voor die Lam (Op. 7:9, 1953-vertaling).

In hoofstuk 14 staan hulle saam met die Lam op die berg! ... kyk, die 
Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig 
dui send (Op. 14:1, 1953-vertaling). Die Sionsberg het verskillende bete-
kenisse, wat almal die heiligheid van God gemeen het, met mekaar. Dis 
die plek waar God bly: Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn 
God in ligglans (Ps. 50:2, 1953-vertaling).

Meteens is die tafereel heeltemal anders as die openbaring van hoof-
stuk 13. Niemand word meer vervolg nie! Almal is openlik saam met die 
Here – niemand kruip meer weg nie! Almal is oorwinnaars! In die vorige 
hoofstuk was hulle veroordeeldes en vermoordes.

Waar hulle tydens die aardse lewe beletsel was met sonde en bloed, is 
hulle nou algehele uitstralers van God se heerlikheid. Hulle het hulle in 
die wêreld nie vir God en sy Naam geskaam nie. Hulle het vir Hom gely 
en is vir Hom doodgemaak. 

Nou verheerlik God hulle! Hulle mag nou tot in alle ewigheid naby 
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die Lam wees en bestaan. Hulle aardse getuienis word nou nog meer 
openlik gemaak – hulle kry die fi siese merkteken van God op hulle 
voor koppe. Dis ons waarvan hier geopenbaar word!

Sing: Skrifberyming 18-5:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Donderdag 2 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:2

Die orkes in die hemel

En ek het ’n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters 
en soos die geluid van ’n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor 

van siterspelers wat speel op hulle siters (Op. 14:2, 1953-vertaling).
Daar is iets opvallends in hierdie teksvers: Johannes is nie in die hemel 

nie, want hy hoor die geweldige koorsang uit die hemel na hom toe 
aan kom! Hy staan dus op die aarde toe die openbaring aan die gang 
was!

Die krag van die klank van hierdie koor is geweldig, want hy beskryf dit 
met twee beelde: Baie waters (wat soos ’n waterval oor ’n reuse afgrond 
stort). Vergelyk hiervoor Openbaring 1:15: … en sy voete soos blink koper 
wat gloei soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. 
Terselfdertyd was die klank so geweldig soos ’n harde donderslag wat 
dreun en aanhou rammel! 

Vergelyk hiervoor Openbaring 6:1: En ek het gesien toe die Lam een 
van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor 
sê, soos die geluid van ’n donderslag: Kom kyk!

Die sang was dus soos golwe wat breek en soos donderweer – met 
ander woorde dit was majestueus, indrukwekkend, Godsverheerlikend! 
Die beeld wil sê dat dit absoluut oorweldigende koorsang was! Dit was 
so geweldig dat dit uit die hemel tot op die aarde gehoor kon word.

Hoe groot is die koor? Daar is baie sangers – 144 000 (simbolies be-
re ken!). Hulle almal sing uit volle bors en met volle krag. Hulle het ’n 
orkes wat hulle begelei! Daar is siterspelers. Daar moes baie siterspelers 
gewees het om hulle hoorbaar te maak bo al die miljoene mense se 
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stemme uit! Hierdie orkes en koor is ŉ beskrywing van my en jou en wat 
ons op die nuwe aarde gaan doen!

Sing: Psalm 33-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Vrydag 3 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:3

In die hemel sing ons ’n nuwe lied!

En hulle het ’n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende 
wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe 

die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is (Op. 
14:3, 1953-vertaling).

Hulle het ’n nuwe lied gesing. Alles in die hemel is nuut! Daar bly nie 
iets van hierdie sondige en besmette wêreld oor nie! Ons het tevore 
ook al met ’n nuwe lied kennis gemaak. Toe sing hulle ’n nuwe lied en 
sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U 
is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en 
volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en 
ons sal as konings op die aarde heers (Op. 5:9, 10, 1953-vertaling).

Die Bybel sê niks meer van die nuwe lied wat deur die 144 000 gesing 
word nie. Ons lei egter uit die res van hierdie openbaring af dat dit ’n 
lied moet wees waarin alle dank en lof en eer aan God die Vader en die 
Lam wat hulle verlos het, uitgesing word. Almal wat daar saam is, is juis 
tydens hulle aardse lewe uit ’n nag van vervolging en moord gered – 
sodat hulle nou vir ewig naby die Lam mag wees!

Hoe geseënd is ons! Want dis ons wat daardie nuwe lied saamsing!

Sing: Psalm 149-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Saterdag 4 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:3

Wie is die 144 000 mense wat daar in die hemel sing?

Die eerste dinge wat geopenbaar is, moet alles nou hierby gedink 
en onthou word. Byvoorbeeld, hoe dit daar voor die troon van God 

lyk:
Ná hierdie dinge het ek gesien, kyk, ’n geopende deur in die hemel, en 

die eerste stem wat ek soos ’n basuin met my hoor spreek het, het gesê: 
Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur. 
En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ’n troon in die hemel en 
Een sit op die troon. En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos 
die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was ’n reënboog wat in 
sy voorkoms gelyk het soos ’n smarag. En rondom die troon was daar vier 
en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien 
sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. 
En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, 
en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon 
gebrand; en voor die troon was daar ’n see van glas soos kristal, en in die 
middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë 
van voor en van agter (Op. 4:1-6, 1953-vertaling).

Hierdie koor van 144 000 mense sing dus voor en saam met die volle 
prosessie wat altyd daar voor die troon van God is! Dink net wie is almal 
daar bymekaar! Met God se heerlikheid en die verteenwoordigers almal 
saam is dit verstommend – onverstaanbaar groots!

Hierdie nuwe lied het ’n bepaalde ewigheidseienskap in hom. Slegs 
mense wat deel is van die ewige saligheid, kan die lied memoriseer. 
Nie mand wat nie gemerk/verseël (= uitverkies) is, kan dit aanleer nie. 
Hulle word nog nader gekwalifi seer: hulle is losgekoop/vrygekoop van 
die aarde af.

Let op dat die woord aarde gebruik word en nie wêreld nie. Die rede 
is dat die woord wêreld eintlik alles wat tydens die aardse bestaan teen 
die Here ingaan, daardeur aangedui word. Dus alles wat verkeerd, lelik 
en sondig is.

Die woord aarde beteken iets heeltemal anders! Dit beteken dat hulle 
al deur die Lam (die Here Jesus Christus) vrygekoop is toe hulle nog 
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gelewe het. Toe hulle nog op die aarde was, is hulle al vrygemaak deur 
sy bloed. Hierdie “hulle” is “ons” wat die Here Jesus aanbid as Ver los-
ser.

Sing: Skrifberyming 1-2:2, 3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Sondag 5 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:3

Ons word vrygemaak van alles wat sleg en sondig is!

Al die gereddes se bande met die aarde is op daardie oomblik deur-
gesny. Met ander woorde, hulle bande is toe al gesmee vir die nuwe 

aarde – sodat hulle saam met die Lam op die berg Sion sal wees. Dit 
beteken ook dat hulle alle aardse dinge losgelaat en prysgegee het om 
vir die Here te lewe. “Vrygekoop” beteken dat die Lam hulle sondestraf 
gedra en betaal het.

Dink hier aan die opdrag wat die Here by die skepping aan ons ge-
gee het. Dit het ons totaal aan die aarde gebind: En God het die mens 
geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en 
vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle 
gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en 
heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die 
diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle 
al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar 
boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees (Matt. 19:27-
29, 1953-vertaling).

In die Nuwe Testament is daar die eis dat hierdie dinge ons nie so 
moet bind dat dit ons van die Here vervreem nie. Wie vader of moeder 
bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, 
is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, 
is My nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe 
verloor om My ontwil, sal dit vind (Matt. 10:37-39, 1953-vertaling).

Geen mens is uit homself bekwaam om so gelowig te wees soos wat 
die Here hier eis nie. Daarom doen Hy dit vir ons. Hy maak ons waardig 
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en stel ons in staat om vir Hom te kan leef en getuig en om by Hom op 
die Sionsberg te eindig.

Dit kom na vore in twee sake: Eerste uit die feit dat ons saam met die 
Lam is – Hy versamel ons by Hom. Tweedens kom dit uit in die woorde: 
vrygekoop is. Ons is vrygekoop – dis ons wat daar juig.

Sing: Skrifberyming 2-7:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Maandag 6 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:4, 5

Ons is die vrygekooptes!

Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is 
maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; 

dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. 
En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder 
gebrek voor die troon van God (Op.14:4, 5, 1953-vertaling).

Wat bedoel die Here met die woorde: vrygekoop van die aarde? Die 
Here se antwoord is eerstens: Dit is hulle wat hulself met vroue nie be-
soe del het nie, want hulle is maagdelik rein. Die woord maagd is ’n 
woord wat vir jong meisies gebruik word, maar dit word ook van mans 
gebruik wat hulle kan gedra. Daar staan dus nie net mans rondom die 
Here nie – alle uitverkore mans en vroue is daar.

Die woord bedoel egter nie dat dit net mans is wat ongetroud is nie. 
As dit die geval sou wees, sou die Bybel ongetroude lewe voorstel as 
iets wat hoër is as getroude lewe. Die Here se opdrag is inderdaad pre-
sies die teenoorgestelde: ’n Man moet trou en sy ouerhuis verlaat en sy 
vrou aanhang (aankleef!). Hierdie woord maagd, soos dit gebruik word 
in Openbaring 14:4-5, bedoel dat hierdie mense rein is voor die Here 
omdat hulle hul nie opgehou het met hoerery nie.

Skrifverklaarders voer die verklaring van maagd nog verder: dit sluit 
ook geestelike hoerery in! Dit beteken dat hierdie mense hulle ook nie 
laat insleep het in allerhande godsdienste waar die Woord van God en 
die Here Jesus Christus onder verdenking geplaas word nie. Dink aan 
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die volgende:
Twis met julle moeder, twis; want sy is nie my vrou nie, en Ek is nie 

haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en 
haar owerspel van haar borste af weg. Anders sal Ek haar naak uittrek 
en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 
’n woestyn, ja, haar stel soos ’n dor land en haar van dors laat sterwe. 
En Ek sal My oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit 
hoerery gebore. Want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle 
swanger was, het skandelike dinge gedoen; want sy het gesê: Ek wil my 
minnaars agternaloop wat my brood en my water, my wol en my vlas, my 
olie en my drank gee (Hosea 2:1-4, 1953-vertaling).

Die openbaring trek hierdie lyn deur van ons aardse lewe af na die 
hier namaalse lewe toe ... dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heen-
gaan (Op. 14:4, 1953-vertaling).

Sing: Skrifberyming 5-3:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Dinsdag 7 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:4, 5

In die hemel volg ons die Here in volle gehoorsaamheid

Die 144 000 verseëldes doen in die hemel presies wat hulle op die 
aarde ook gedoen het! Op die aarde het hulle alles wat aards en 

wê relds was, versaak om die Here se wil gehoorsaam te wees – hulle het 
die Here dus ten volle gevolg. In die hemel doen hulle presies dieselfde: 
hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan! Op die aarde was hulle rein. In 
die hemel is hulle voltyds deel van die erestoet. Op die aarde is hulle 
gekoop uit die mensdom. In die hemel is hulle die eerstelinge van die 
oes genoem. Vergelyk daarvoor die volgende:

Eerstelinge van die oes: ... verder die fees van die oes, van die eerste-
linge van jou werk, van wat jy op die land saai; en ook die fees van 
die insameling aan die einde van die jaar as jy jou werk uit die land 
insamel (Eks. 23:16, 1953-vertaling).
Eerstelinge van mense: Die off er uit jou volle opbrings en jou parskuip 
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mag jy nie terughou nie. Die eersgeborene van jou seuns moet jy aan 
My gee (Eks. 22:29, 1953-vertaling).
Die Here Jesus word die Eersteling genoem (in verband met die opstan-

ding!): Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling 
geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens 
is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle 
almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak 
word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat 
aan Christus behoort by sy koms (1 Kor. 15:20-23, 1953-vertaling).

Die uitstorting van die Heilige Gees sluit hierby aan! Die eerste be-
keerdes (eerste Christelike gemeente) is die eerstelingbrode wat na 
die tempel toe gebring is! Let wel: Hierdie mense was nie tydens hulle 
aardse lewe sondeloos nie! Die bloed van die Lam wat hulle vrygekoop 
het, maak hulle rein van hulle sondes. En ek sê vir hom: My heer, u weet 
dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en 
hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die 
Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in 
sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan (Op. 
7:14, 15, 1953-vertaling).

Op die aarde het hulle net die Here van harte gedien en opreg – son-
der sielsverdeeldheid (nie met een voet agter die Here aan en met die 
ander voet agter ander dinge aan nie!). Vergelyk hiervoor: Reine en on-
be smette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en weduwees 
in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die 
wêreld (Jak. 1:27, 1953-vertaling).

Sing: Skrifberyming 5-3:4, 5
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Woensdag 8 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:6, 7

... daar moet eers nog ’n paar dinge op die aarde gebeur!

En ek het ’n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ’n 
ewi ge evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en 
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aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met ’n groot stem 
gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel 
het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 
waterfonteine gemaak het.

Van die gesig van die hemelkoor af, word die openbaring teruggeskuif 
na die dinge toe wat nog hier op die aarde moet gebeur. Die dinge wat 
nog hier moet gebeur, word aangebied in drie waarskuwings – drie 
waarskuwings wat al drie oproep tot bekering.

Daar is drie engele. Elke engel het ’n ander boodskap. Maar die doel 
van elke boodskap is dieselfde. Al drie die engele kondig die koms van die 
Here aan – en daarmee saam die ewige oordeel! Die eerste engel vlieg 
en terwyl hy vlieg, verkondig hy ’n ewige evangelie. Ewige evangelie 
beteken dat sy boodskap nooit verouder of verander nie – dis tydloos. 
Dis ’n boodskap wat ewige seën belowe aan die bewoners van die aarde 
en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Die boodskap is dus gerig 
aan die hele mensheid.

Die woorde bewoners van die aarde sinspeel daarop dat die mense 
rustig en sorgvry lewe. Dis mense wat hulle net oor aardse dinge be-
kom mer. Die hemelse dinge is nie (meer?) binne hulle gesigsveld nie. 
Die engel roep hulle toe dat hulle God moet vrees en aan Hom alle 
heer likheid gee. Dit beteken dat die aardbewoners net een God moet 
aan bid – die Here. Hy alleen moet alle aanbidding en verheerliking kry. 
Die engel se boodskap is dus ’n sterk oproep wat in die eindtye na die 
hele mensdom toe uitgaan.

Sing: Psalm 62-1:4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Donderdag 9 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:7, 8

Wie nie luister nie, kry moeilikheid!

Die inhoud van die ewige evangelie word in vers 7 gestel: Die engel 
roep met ’n baie harde stem – dit beteken dat alle mense hierdie 

op roep sal hoor!
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Die aardbewoners wat hier aangespreek word, het nagelaat om die Here 
te dien. Hulle het God onteer en gesmaad met hulle ongehoorsaamheid 
en verset teen Hom en sy Woord. Hulle het God se bestaan ontken (en 
geweier om die gelowiges se lyke te begrawe; en vir mekaar geskenke 
gestuur omdat die kerk volgens hulle uitgeroei was! – Op. 11).

Nou kom hulle in die oordeel van God self! Let op hoe groot is God 
se genade. Hy roep hulle nog weer op om tot bekering te kom. God se 
eerste doelwit is nie om mense te verpletter met sy oordeel nie! Hy wil 
red! Daarom die oproep tot bekering. Wat hierdie oproep so bitterlik 
ernstig maak, is dat ons weet dat hierdie bekeringsoproep uitgaan in ’n 
tyd waarin die vrees vir God en sy diens al heeltemal onder die mense 
verdwyn het. Vergelyk daarvoor hoofstukke 11 en 13.

Hierdie engel is ’n boodskapper (herout) wat die koms van die Koning 
vooraf aankondig. Die onderdane moet hulle voorberei – die Koning is 
op pad. Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel 
het gekom. Die Here Jesus het van hierdie oomblik gesê: Kyk, Hy kom 
met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek 
het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! 
(Op. 1:7).

Die engel se woorde “aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die 
see en die waterfonteine gemaak het”, is om aan te dui hoe groot, mag-
tig en wys God is.

Die logiese gevolgtrekking is dat die Here die eindoordeel met die-
selfde onteenstaanbare mag gaan uitoefen. Die punt is net dat die spul 
ongehoorsames dan ook almal gaan agterkom dat hulle glad nie so 
wonderlik en magtig is nie. Hulle is almal skepsele wat in hulle mag 
bitter swak en nietig vergelyk teenoor die Here. In die eindoordeel 
gaan hulle teruggeruk word in dit wat hulle is en nie dit wat hulle dink 
(ver beel!) dat hulle is nie.

Sing: Psalm 103-1:9
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Vrydag 10 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:7, 8

Die Ou-Testamentiese beloftes word waar!

Die HERE het van die Ou Testament af al belowe dat Hy die wêreld 
gaan vry maak van sonde. Die eindoordeel wat nou aangekondig 

word, is juis daardie handeling wat voltrek word. Maleagi 4:1, 2: Want 
kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al die vermeteles en 
almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; en die dag wat kom, 
sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit 
vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my Naam 
vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy 
vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Daar is selfs in die Nuwe Testament terugverwysings na profesieë uit 
die Ou Testament. Dit bevestig net van nuuts af die geldendheid van 
die Ou Testament se inhoud. Judas 1:14,15: En Henog, die sewende van 
Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het ge-
kom met sy heilige tien duisendtalle, om gerig te hou oor almal en al 
die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke 
wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die 
goddelose sondaars teen Hom gespreek het.

Suiwer Nuwe-Testamentiese profesieë oor die wederkoms is glad nie 
skaars nie: 1 Korintiërs 15:24-26: Daarna kom die einde, wanneer Hy 
die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle 
gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al 
sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, 
is die dood.

Die engel se ewige evangelie is in Afrikaans: die boodskap van ewige 
blydskap  - vir die wat in die Here glo!

Die stem van die engel is simbolies. In die werklikheid word sy bood-
skap gehoor in elke huisbesoek, geloofsgesprek, preek, huisbesoek, 
huis godsdiens, radio en TV (waar die evangelie reg en suiwer verkondig 
word, want die antichris gebruik ook al hierdie media).

Sing: Psalm 25-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Saterdag 11 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:7, 8

Hoor weer die troos van die Here vir ons!

Die koms en die oordeel van die Here word aangekondig. Deur drie 
engele, maar deur elkeen op sy eie manier. Die eerste engel kondig 

die oordeel van die Here aan deur ’n ewige evangelie aan die mense te 
verkondig. Hy vertel nie van wraak en gerig en bloed nie – hy kom stel 
die saak aanloklik en begeerlik. Dis ’n evangelieboodskap met ewige 
waarde. Die mense word aangespoor tot aanbidding! Dis ’n evangelie 
wat met ewige seën verbind word: Vrees God en gee Hom heerlikheid, 
want die uur van sy oordeel het gekom.

In hierdie woorde van die engel is reeds die belofte vervat dat daar ’n 
ewige lewe is vir die wat aan God die regte vrees gegee het. Die wat as 
getroue aanhangers van God bevind word as die Here kom. Die Here 
ken eers liefde voordat Hy toorn ken. Ons word eers tot geloof en trou 
aan gespoor voordat ons verdelg word omdat ons nie wou hoor nie! 
Ons word aangespoor om ons te onderwerp aan die Woord en die 
diens van die Here.

Waarom sou die eerste engel nou met so ’n boodskap deur die lug 
vlieg? Is dit dan nie dinge wat ons almal weet nie! Ja, dis seker so, 
maar die engel moet dit juis doen, omdat die laaste tyd die karakter sal 
dra dat die grootste deel van die mense die Here se bestaan sal ont-
ken. Omdat die tyd gekenmerk sal word deur die feit dat daar ’n diep 
godsdienstige verval onder die mense sal wees. Vrees vir God sal met-
eens verdwyn het.

Hierdie engel is ’n voorloper of boodskapper wat die wêreld en sy 
mense vir laas tot bekering roep, want hulle moet God ontvang! Hy is 
op pad!

Sing: Skrifberyming 11-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Sondag 12 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:8

Die tweede engel kondig aan dat aardse regerings gaan val!

En ’n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon, die 
groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die 

grimmigheid van haar hoerery (Op. 14:8, 1953-vertaling)).
Die tema van die boek Openbaring is dat die Here kom! Die tema van 

die gelowige se lewe is ook dat die Here kom! Soveel te meer óns wat 
vlak voor die wederkoms lewe! Daar is groot spanning oor hierdie saak 
in die lug – geeneen kan die wederkomsspanning verbykyk nie!

Let op na die boodskap van die tweede engel: Die tweede engel het die 
eerste engel se boodskap eintlik onderstreep toe hy gesê dat Babilon 
geval het. Die vesting wat God se kinders se bloed oor die aarde laat 
vloei het, is nou deur God omgekeer. Die saak staan só vas in God se 
raad dat Hy die antichris gaan uitroei dat die tweede engel dit as ’n 
afgehandelde saak aankondig: Geval, geval het Babilon, die groot stad 
… Die merkwaardige is dat die Here eers in Openbaring 17 en 18 open-
baar dat die vrou bestaan en wat sy doen en wat Hy met haar maak: 
En hy het my in die gees weggevoer na ’n woestyn, en ek het ’n vrou sien 
sit op ’n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en 
tien horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd 
met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ’n goue 
beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery (Op. 17:3, 
4, 1953-vertaling).

Openbaring 14:8 openbaar vooruitlopend al hierdie mag en sy toe-
koms aan die gelowiges. Die Here openbaar aan ons die volgende: Hier-
die hoer is inderdaad ’n antichristelike wêreldryk! Dit het ’n hoofstad in 
die wêreld. Die Here gee dit die naam Babel na aanleiding van ’n soort-
gelyke stad in die ou geskiedenis: Babel of Babilon. Vergelyk hiervoor: En 
kyk, daar kom ’n stoet manne, ruiters twee aan twee. Toe het hy aangehef 
en gesê: Geval, geval het Babel, en hulle het al die gesnede beelde van sy 
gode verbrysel teen die grond (Jes. 21:9, 1953-vertaling).

Sing: Psalm 18-1:20
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Maandag 13 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:8

Die Here beskryf die sondes van ons tyd!

Die sondes van die wêreldstad word simbolies genoem: omdat sy al 
die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar 

hoerery. Babel/Babilon staan vir ’n stad met mag! Dis ’n stad wat met 
valse en bedwelmende verleidinge die mensdom van hulle diens aan 
God weggelei het. Hierdie mag het die mense van aanbidding af laat 
vervlak in diens aan dinge wat vir die mens genotvol is – soos dron ken-
skap en seks (hoerery). Die soort eer en genot wat in hierdie stad aan ge-
bied word, mis die eer en heerlikheid van God heeltemal!

Wat die Here in hierdie engel se roep openbaar, is die volgende: Die 
eindtyd se mensdom gaan ’n verdwaasde en bedwelmde geslag van 
mense wees. Hulle sal mense wees sonder onderskeidingsvermoë – ’n 
dronk mens het nie onderskeidingsvermoë nie, al dink hy so omdat hy 
deur wingerdwysheid gevul is! Hulle gaan mense sonder waaksaamheid 
wees en terselfdertyd omgee vir niks – soos eie is aan seksbelustheid!

In ons tyd preek elke kerk dat die koms van die Here naby is. Voor 
die deur! Daardie besef is duidelik en vas by almal! Kyk daarteenoor 
na die wêreld en ons sien die spanning by Satan. Hy wat besef dat sy 
tydjie kort raak, werk met koorsagtige haas. Die ongeloof en sy kwade 
werking teenoor God verdubbel byna oornag.

Ons sien hierin hoe waar Petrus se woorde is dat Satan in die laaste 
tyd nog wil verskeur en verbreek wat hy kan! Wees nugter en waaksaam, 
want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en 
soek wie hy kan verslind (1 Pet. 5:8, 1953-vertaling). Daarom begin God 
in sy gerig juis op hierdie punt: By die hoer Babilon. Dis hier waar die 
kwaad gevestig is en waarvandaan dit die mensdom onder sy regering 
kry en hou! 

Hierdie oordeel staan so vas en beslis dat hierdie tweede engel die val 
in onbetwisbare terme aankondig!

Sing: Psalm 4-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Dinsdag 14 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:9-11

Wie is almal Satan se bondgenote?

En ’n derde engel het hulle gevolg en met ’n groot stem gesê: As iemand 
die dier en sy beeld aanbid en ’n merk op sy voorhoof of op sy hand 

ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God 
wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig 
word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die 
rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en 
nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die 
merk van sy naam ontvang (Op. 14:9-11, 1953-vertaling).

Die derde engel kry sy beurt. Die derde engel dui die mense aan wat 
saam met Satan se stad verdelg gaan word. Dis die mense wat die dier 
aanbid, of dié wat sy merk op hulle hand of voorhoof ontvang het! 
Sulke mense gaan drink van die wyn van God se grimmigheid wat on-
ge meng ingeskink is!

Die Bybel gebruik hier ’n beeld. Ongemengde wyn was sterk wyn wat 
nie met water gemeng was nie. Hulle het sterk wyn met water gemeng 
sodat dit hulle nie so gou dronk gemaak het nie. Hier is dit simbool van 
God se woede ... die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng 
ingeskink is ... Daar gaan vir sulke mense niks wees wat die toorn van 
God gaan versag nie. Hulle gaan die volle toorn van God ontmoet omdat 
hulle Hom nie aanbid het nie, en afgodery – of geen god – aanbid het.

Daar is nog iets van belang uit hierdie engel se woorde. Die oordeel 
van God gaan nie sommer die hele wêreld tref soos ’n wind wat daaroor 
waai nie! Nee, dis individueel. Elke mens gaan in ’n stadium alleen voor 
die Here staan – persoonlik tot verantwoording geroep word.

Sing: Psalm 18-1:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Woensdag 15 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:9-11

Wat kom die slegte mense alles oor?

Die engel se woorde bou ’n klimaks wat aantoon hoe verskriklik die 
oordeel vir sulke mense gaan wees: … en hy sal gepynig word met 

vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van 
hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het geen dag rus 
nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van 
sy naam ontvang.

Wyn sonder water. Die oordeel is gewis! Hier is tog iets baie belangriks 
in hierdie aankondiging! Die antichristelike magte gaan gepynig word 
voor die heilige engele en voor die Lam.

Waarom? Die antwoord is redelik voor die handliggend! Die begin en 
die einde se dinge kom bymekaar! Die herskepping is ook die herstel 
van die gevalle skepping! Daarom kan dit nie anders nie: die dinge wat 
die skepping van die hemel en die aarde geskend het, moet gestraf 
word! Dit beteken dat die duiwel se opstokery onder die engele nou op 
die tapyt kom. Wie weet hoeveel die engele wat heilig gebly het, gely 
het en hoeveel hulle moes verduur om nie agter die duiwel aan te gaan 
nie?! 

Daarom word die duiwel en sy magte voor hulle gestraf! Daar word 
aan hulle reg voldoen. Terselfdertyd kry hulle die geleentheid om te kan 
sien waarop die duiwel se opstand uitloop!

Sing: Psalm 146-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Donderdag 16 Desember (Geloftedag)

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:9-11

Die straf oor die duiwel se aanhangers is geweldig!

Dit was vir die engele wat nie saam met die duiwel geval het nie, die 
moeite werd om heilig te bly. Daarom is hulle toeskouers van hoe 

elkeen wat die merk van die dier het (al die magte van die duiwel met 
hom aan die voorpunt!) gepynig word met vuur en swawel ...

Dan ook die opmerking: voor die Lam. Dis om twee redes. Die eerste is 
dat die Lam die aanvoerder is van die engelemagte. Onthou dat sy Ou-
Testamentiese openbaringsgestalte die Engel van die Here is! Toe die 
duiwel in opstand gekom het, was sy opstand en sy ongehoorsaamheid 
en sy verraad dus veral teen die Engel van die Here – die Lam.

Daarom word Hy nou gepynig met vuur en swawel ... en voor die Lam. 
Satan word gepynig voor die Een teen Wie hy ongehoorsaam was en 
Wie hy verraai het! Die Here het waarskynlik destyds duidelik aan Satan 
geopenbaar dat dit sy einde gaan wees – wat hy toe nie wou glo nie. 
Nou is dit presies waar hy is!

Die betekenis vir ons wat nou lewe: Die engel vermaan ons om nie 
hierdie teken van die bees te ontvang nie. Hy vertel watter verskriklike 
en onvermydelike straf daarop gaan volg. Die gerig tref almal wat met 
die groot hoer Babilon bande het – nie een kan wegkruip nie!

Daarteenoor is God se gelofte aan ons die verlossing in Jesus Christus 
se bloed. Wat ’n groot verskil!

Sing: Psalm 63-1:5
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Vrydag 17 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:9-11

Die Here se oordeelsbeker!

Die beeld van ’n beker met drank wat die oordeel van God uitbeeld, 
kom meermale in die Skrif voor. Vergelyk die volgende gedeeltes:

Ontwaak, ontwaak, staan op, Jerusalem, jy wat uit die hand van die 
HERE die beker van sy grimmigheid gedrink het; die kelk van bedwel-
ming het jy uitgedrink, uitgesuig (Jes. 51:17, 1953-vertaling).
So sê jou Here, die HERE, en jou God wat die saak van sy volk verdedig: 
Kyk, Ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, die kelk van my 
grimmigheid; jy sal dit verder nie meer drink nie (Jes. 51:22, 1953-
vertaling).
Want so het die HERE, die God van Israel, vir my gesê: Neem hierdie 
beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink 
aan al die nasies na wie Ek jou stuur (Jer. 25:15, 1953-vertaling).
Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer -- drink jy ook nou, 
en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die 
HERE omgaan, en skande tref jou eer (Hab. 2:16, 1953-vertaling).
En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het 
geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar 
te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn (Op. 
16:19, 1953-vertaling).
Die straf wat in die beker van grimmigheid uitgebeeld word, word 

be skryf as brand met vuur en swael. Die vuur gee pyn – die straf/hel is 
dus ’n plek van pyn. Die swael verstik en maak dat jy asemnood het en 
be noud is – dit teken die angs wat in die hel is. Dit is ’n swaar straf wat 
by niemand enige deernis wakker maak nie – hulle is daar omdat hulle 
dit verdien!

Daardie straf is tydloos en gaan nooit verby nie. Dit duur tot in ewig-
heid! En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en 
hulle het dag en nag geen rus nie (Op. 14:11, 1953-vertaling).

Sing: Psalm 75-1:5
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Saterdag 18 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:12

Die Here se troosboodskap vir ons bang tye!

Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die 
gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar (Op. 14:12, 1953-

vertaling).
Nadat die drie engele hulle boodskappe verkondig het, volg daar nou 

’n troosboodskap deur Johannes! Dit sal ’n baie bang en veeleisende 
tyd onder die antichris wees. Dis ’n tyd waarin daar veral twee dinge 
van die ware gelowiges gevra gaan word. Die eerste een is die gawe 
van onderskeiding – om te weet wat vir God reg en verkeerd is! Die 
twee de is die vermoë om te volhard in die suiwer geloof en in God se 
waar heid!

Prakties beteken dit die volgende: Die ware gelowiges moet die ge-
booie van die Here nakom in hierdie tyd waarin alle waarhede deur-
streep word. 

Dit gaan bitter moeilik wees, want die sigbare en die on sig bare magte 
gaan dit teëwerk met alle mag – met ander woorde sosiale strukture, 
wetgewing, valse wetenskap en wat nog alles gaan geloof in die Here 
Jesus verbied.

Die geloof in die Here Jesus Christus mag nie laat vaar of verbuig word 
nie. In die moderne tyd is daar baie en sterk charismatiese geloofs-
bewegings aan die gang wat die geloof in die Here Jesus verbuig. Almal 
van hulle werk met die Bybel in die hand en almal gee voor dat hulle in 
die Here Jesus roem, maar almal van hulle stel die mens, sy vermoëns, sy 
voorkeure en sy mag (sogenaamd in die Here Jesus) op die voorgrond. 
Tipies van hierdie gelowe is die herdoop van sulke bekeerlinge. Hierdie 
herdoop neem die verbondsinisiatief van God af weg en verplaas dit na 
die dopeling toe (sonde teen die Heilige Gees?).

Dink hierby aan dinge wat die Here reeds aan Johannes geopenbaar 
het, soos: En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan 
om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God 
bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou (Op. 12:17, 1953-ver-
taling). Ook: Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon 
van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie 



380 

verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat 
gedood is by julle waar die Satan woon (Op. 2:13, 1953-vertaling).

Uit die bogenoemde openbaring (aanhalings) is dit duidelik dat die 
ware gelowiges ’n suiwer lewensband met die Here het en dat hulle 
deur die Heilige Gees beheers word. Daarom bevestig Johannes dat 
daar genade is vir die wat lydsaam is. Daar is steeds die mense wat 
selfs onder die heel moeilikste omstandighede nog die gebooie van die 
Here sal kan bewaar. Want as hierdie verskriklike tyd vir die aanbidders 
van die dier begin, begin die lydsame gelowiges se tyd van liefl ikheid 
by God.

Sing: Psalm 34-1:8
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Sondag 19 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:13

Om te sterf, is juis tot voordeel!

En ek het ’n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou 
af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan 

rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle (Op. 14:13, 1953-ver-
taling).

Dis nog ’n troosaankondiging. Hierdie troosaankondiging ontken nie 
dat gelowiges gemartel en doodgemaak gaan word nie! Dit moedig ons 
net aan om nie die dood te vrees nie! Die dood kry ’n nuwe betekenis en 
’n nuwe inhoud: dit trek ’n streep waar die mishandeling en die bedrei-
ging en vrees nie kan verbygaan nie. As ons hier op die aarde sterf, 
begin die werklike lewe eers. Daardie lewe laat ons dadelik toetree in 
die ewige saligheid in.

Dis vir die Here belangrik dat alle gelowiges wat tot met die wederkoms 
op die aarde sal wees, hierdie besef moet hê. Met dié openbaring bood-
skap God self baie sterk aan die kerk: Salig is van nou af die dode wat 
in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en 
hulle werke volg met hulle.

God openbaar dit wat Hy as noodsaaklik sien vir die gelowiges om 
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te kan volhard in die ware geloof. Die inhoud van die aankondiging is 
dat ons deur die Here aan Hom vasgemaak is: salig is … die dode wat in 
die Here sterwe. Dit maak nie saak hoe mense doodgaan nie – sterf aan 
siekte, oorlog, of marteling is alles onbelangrik. Wat belangrik is, is dat 
almal wat sterf, by die Here is … in die Here sterwe. Die woorde beteken: 
sterf terwyl hulle in die Here glo.

Dink byvoorbeeld aan Paulus se woorde: Want ek word van weerskante 
gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want 
dit is verreweg die beste (Fil. 1:23, 1953-vertaling).

Sing: Psalm 118-1:8
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Maandag 20 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:13

Juis tot voordeel ... dit is voorspoed

Alle mense het nie hierdie vrede om te kan sterf nie. Dink aan die 
doods angs wat Hiskia deurgemaak het: Geskrif van Hiskía, die 

koning van Juda, toe hy siek was en van sy siekte gesond geword het. Ek 
het gesê: In die bloei van my dae moet ek heengaan in die poorte van die 
doderyk; ek word beroof van my orige jare. Ek het gesê: Ek sal die HERE 
nie sien nie, die HERE, in die land van die lewendes; ek sal die mense 
nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. My woning is 
op ge breek en van my af weggevoer soos ’n herderstent; ek het my lewe 
opgerol soos ’n wewer sy weefsel; Hy sny my van die wewersbalk af; van 
dag tot nag gee U my prys. Bring ek myself tot bedaring tot die môre – 
soos ’n leeu só verbreek Hy al my beendere; van dag tot nag gee U my 
prys. Soos ’n swaweltjie of kraanvoël, so het ek gepiep; ek het gekir soos 
’n duif; my oë het dof gekyk na bo: HERE, ek is benoud, wees U my Borg! 
(Jes. 38:9-14, 1953-vertaling).

Die woorde van nou af ... in Openbaring 14:13 is nogal verwarrend. Die 
woorde hoort as ’n eenheid by sterf. Die bedoeling is dat die lewende 
en opgestane Here Jesus Christus nou in die hemel is. Daar wag Hy sy 
aan bidders in en neem hulle in sy heerlikheid op.
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Die bedoeling is dat die graf nie meer die donker, verstikkende plek 
is nie. Nou het die ewige lig van die Here Jesus oor die dood en oor dié 
wat nou sterf, opgegaan. Die gelowiges wat in die ou bedeling gesterf 
het, het nog nie hierdie openbaring van opname in God se heerlikheid 
gehad nie! Die betekenis is dat die wat nou sterf, terstond in God se 
heerlikheid ingaan (vgl. Hiskia se gebed)!

Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg 
met hulle. Die Heilige Gees (God self!) verduidelik dat die gelowiges dan 
meteens van alle lewensmoeite ontslae is! Hulle kan dan rus – met ander 
woorde, hulle bestaan by God geniet. Hulle kry dan die genadeloon vir 
hulle stryd om tydens hulle aardse lewe in die geloof te kon volhard. 
Hulle kry ook die genadeloon omdat hulle gely het en die Here nooit 
vergeet het nie.

Die Here vergeet die gelowiges en hulle werke ook nooit – daarom 
sterf hulle nou in Hom. Hy neem hulle op in sy heerlikheid. Dit is die 
moeite werd om met trou en inspanning te volhard in die geloof en 
goeie werke!

Sing: Skrifberyming 5-4:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Dinsdag 21 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:14-20

Waar gaan ek heen as ek sterf?

Op die voorafgaande troosgedeelte volg vers 14-20. Die einde het 
gekom! Daar moet twee oeste ingesamel word – die graanoes en 

die wynoes.
Die graanoes word ingesamel in die hemelse skure. Dis die genade 

dat die uitverkorenes in die hemel by God opgeneem word. 
Daarna die wynoes – dis die oordeel van God. Die wynoes word in 

die parskuip gegooi en daar stukkend getrap, sodat die bloed van die 
mense wat vertrap word, vloei tot so hoog soos die tooms in die perde 
se bekke.

Die tweesoortige einde van die mense word hier aangedui: Die Here 
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openbaar twee skure – elke oes het sy eie skuur! Elke skuur of bergplek 
is vir ’n ander groep skepsele. Die regverdiges word soos koring geoes 
en met versigtigheid in God se skuur weggepak. Die onregverdiges 
word onversigtig geoes en in die parskuip gegooi. 

Die parskuip is die skuur waar die ongelowiges vir ewig gebêre word. 
Dis die toorn en straf van God wat nooit verbygaan nie.

Sing: Skrifberyming 1-1:7
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Woensdag 22 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:14-20

Die parskuip beeld die lot van die ongelowiges uit

Die oordeel van die Here is in hoofstuk 14 reeds twee keer duidelik 
aan gekondig. Vers 7: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die 

uur van sy oordeel het gekom. Vers 10: ... sal hy self ook drink van die 
wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die 
beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel ... Nou is 
die oordeel hier. Elke faset daarvan word uitgestippel. Die mense word 
in twee groepe verdeel en elke groep word in sy regte bestemming 
besorg. Die twee groepe het nie weer omgang en kontak met mekaar 
soos wat hulle hier op die aarde geken het nie. Die graanoes en die 
wyn oes word die meeste van die kere gebruik as simbole van God se 
genade. Kyk hiervoor na die volgende: Deuteronomium 7:13: … en Hy 
sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van 
jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en 
jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die 
land wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

Daar is ook gedeeltes waar die beelde as oordeelsbeelde gebruik 
word: Joël 3:13: Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want 
die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

Sing: Skrifberyming 7-1:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Donderdag 23 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:14

Die Here Jesus kom haal ons self by sy wederkoms

En ek het gesien, en kyk, daar was ’n wit wolk en een soos ’n Menseseun 
wat op die wolk sit, met ’n goue kroon op sy hoof en in sy hand ’n 

skerp sekel (Op. 14:14, 1953-vertaling).
Ons is tog die uitverkorenes vir wie die Here Jesus Christus gesterf 

het. Ons wil weet hoe die graanoes met ons gaan gebeur as die Here 
kom! Johannes het die Seun van die mens op ’n wit wolk sien sit. Die 
koms van die Here Jesus op die wolke is al vantevore geopenbaar: Kyk, 
Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom 
deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; 
ja, amen! (Op. 1:7, 1953-vertaling).

Die Menseseun wat op die wolk sit, is die Here Jesus Christus wat 
gereed is om te kom oordeel! ... en tussen die sewe kandelaars Een soos 
die Seun van die mens met ’n kleed aan wat tot op die voete hang, en 
gegord om die bors met ’n goue gordel (Op. 1:13, 1953-vertaling). Tog is 
daar geen sprake van die wreedheid of van die felheid van iemand wat 
oordeel by Hom te sien nie. Hy het ’n goue kroon op sy hoof. Hy kom 
as ’n koning wat oorwin het. ’n Oorwinnaar in heerlikheid.

En Christus sit daar met ’n sekel in sy hand. Hy wag dat sy Vader 
die bevel gee dat die uur gekom het om te begin met die oes ... soos 
’n Menseseun ... Hierdie beskrywing herinner ons aan die verskriklike 
menslike lyding wat Hy deurgemaak het om hierdie verlossingsoomblik 
vir ons moontlik te maak.

Sing: Psalm 48-1:4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Vrydag 24 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14

Wie is die Here Jesus ons Verlosser?

Ons Middelaar is Jesus Christus (Joh. 1:14). Hy word die Seun van die 
mens en Seun van God genoem (Dan. 7:13). Hy word God se enig-

gebore Seun genoem, omdat Hy die ewige natuurlike Seun van God is: 
Hy is as ’n natuurlike mens gebore. Ons Here Jesus word deur die werk 
van die Heilige Gees ’n mens. Ons weet nie hoe nie. Dis ’n Goddelike 
misterie. Jesus is waaragtig God en waaragtig mens. Hy is God uit 
God. Hy het twee nature: ’n Goddelike natuur en ’n menslike natuur. 
Jesus se Goddelike natuur kry Hy van God die Vader deur die werking 
van die Heilige Gees. Die menslike natuur van Christus kry Hy deur 
die ontvangenis en geboorte uit Maria. Maria het nie moeder geword 
langs die weg van huweliksomgang nie. Deur Maria het Jesus presies 
die selfde natuur as ons. Jesus en die Vader is van die begin af Een (Joh. 
1). Jesus was dus van die begin af daarvan bewus dat Hy God is (Luk. 
2:49). Hy het nie eers later, byvoorbeeld by sy doop, daarvan bewus 
geword nie. By sy doop ontvang Hy slegs die seël van sy roeping. Elke 
keer wanneer Jesus die term Seun van die mens gebruik, praat Hy van 
sy lyde. Die term Seun van God word elke keer gebruik om Jesus se 
oorwinning oor die dood en die duiwel aan te dui. Dit teken Jesus in sy 
Goddelikheid. Dit is ook wat dit beteken as Petrus teenoor Jesus bely: 
“U is die Seun van die lewende God” (Matt. 16:18). Die vleeswording van 
Jesus is ’n daad van goedheid, nie van vernedering nie. Die Here sê self 
in Genesis dat Hy die mens goed geskape het. Die vernedering bestaan 
wel daarin dat Jesus tussen sondaars en die gevolge van hulle sondes 
lewe. Die Middelaar moes aan die volgende vereistes voldoen om waarlik 
Verlosser te kon wees: Hy moes waaragtig mens wees, want dis mense 
wat sondig (HK, vr. 14a). Hy moes ’n regverdige mens wees, sodat Hy 
nie nodig gehad het om vir sy eie sondes straf te ondergaan nie (HK, vr. 
13, 14, 16b). Hy moes God en mens wees in een persoon, anders sou 
Hy nie God se straf oor die mense se sondes kon dra nie (HK, vr. 15).

Sing: Skrifberyming 2-4:2, 3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Saterdag 25 Desember (Kersdag)

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:15

Ons Verlosser kom weer!

En ’n ander engel het uit die tempel gekom en met ’n groot stem geroep 
na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur 

het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword 
het.

Dan kom daar ’n boodskapper uit die tempel. Dis ’n engel wat die 
be rig bring dat Christus kan begin om die oes in te samel, want die oes 
van die aarde is reeds oorryp!

Die feit dat die engel die Here Jesus kom aansê om te oes, beteken nie 
dat hy hoër is as die Here Jesus nie – en ook nie dat hy meer gesag het 
nie. Hy doen net sy werk. God stuur hom en hy gehoorsaam en gaan 
gee die boodskap. Hy is bloot ’n boodskapper wat die wete deurgee 
van die troon af dat die Here Jesus die oordeel moet begin!

Hoe kry die engel dit reg om tussen twee persone van God (die Vader 
op die troon en die Seun op die wolk) heen en weer te beweeg? Dit 
kan maklik gebeur, omdat God God is. Hy kan dinge doen wat nie vir 
’n mens moontlik is nie. Hy was steeds God die ewige en almagtige op 
sy troon terwyl Hy aan die kruis gesterf het. Terselfdertyd was Hy ook 
in die Gees alomteenwoordig oor die hele aarde en deur die hele skep-
ping.

Almal op die aarde is bewus van die oomblik van die eindoordeel – 
want die engel kondig dit luidkeels (met ’n groot stem) aan. Die gelo-
wiges in die gemeentes is reg en voltallig om by God geneem te word! 
En net so is die ongelowiges ook gereed om veroordeel te word!

Sing: Skrifberyming 12:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Sondag 26 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:15

Ons Verlosser is amper weer hier!

Die gereedheid van die kerk word uit die beeld duidelik. Die kerk het 
gegroei tot wasdom: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir 

U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het.
Net so het die sondige mensdom ook gegroei tot hulle volle sondige 

potensiaal en by die punt van enige bekering en gehoorsaamheid 
verby! Die einde kom wanneer letterlik alles ryp (oorryp – die Here se 
ge nade was baie lankmoedig!) geword het. Slaan u sekel in ... omdat die 
oes van die aarde oorryp geword het.

Op daardie oomblik sien die gelowiges die Here Jesus as die Regter op 
die wolke – hulle en die engele.

Wat hier belangrik is, is dat die Here self bly by die orde wat Hy 
neerlê! ... want die uur het vir U gekom om te maai ... Die oes begin nie 
’n oomblik te vroeg of ’n oomblik te laat nie. Dit begin op presies die 
vasgestelde oomblik!

Ons vastheid is juis ingebed in die onveranderlikheid van God se 
Raad!

Sing: Skrifberyming 2-4:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Maandag 27 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:16

Die Here kom haal self die gelowiges as die tyd ryp is

En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die 
aarde is afgemaai.

Daar is geen verdere rede vir die wêreldgeskiedenis om voort te gaan 
nie! Die Here Jesus laat daarom sy sekel oor die aarde gaan! Maar Hy 
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samel nie alles op die aarde in nie – Hy samel net die graan in! Hy gerf 
die gelowiges in sy hande saam en sny die gerwe los van die aarde af. 
So word elke gerf in die koninkryk van sy Vader versamel.

Dis hoe die Here met ons gaan werk. Ons wat in ons lewe soos graan 
was wat vir God ryp geword het.

Sing: Psalm 119-1:63
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Dinsdag 28 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:17

Die groot oordeel oor die wat die Here nie wou dien nie!

En ’n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy 
het ook ’n skerp sekel gehad (Op. 14:17, 1953-vertaling).

Daar kom ’n engel uit die hemel. Hy is nie ’n boodskapper soos die 
ander een wat van die troon af aangevlieg gekom het nie – hy is ’n wer-
ker. Hy het net soos die Here Jesus ’n skerp sekel in sy hand. Hy gaan 
dus ook iets oes.

Die vraag is dadelik: Wat gaan hy oes? Die maklike deel van die ant-
woord is dat dit nie koring sal wees nie! Die oordeel oor die ongelowiges 
word as ’n druiweoes uitgebeeld. Die Here het self nie veel erg aan die 
insameling van hierdie oes nie. Dis nie sy mense nie, daarom laat Hy 
dit oor in die hande van iemand anders – ’n engel met ’n sekel. Die 
gedeelte wat agterbly, gee Hy aan die engel oor om in sy parskuip, die 
hel, te besorg. 

Let daarop dat hierdie engel geweldige groot mag en vermoëns moet 
hê, want die antichris en sy magte kan hulle nie teen hom versit nie. Hy 
slaan hulle sonder teenstand met sy sekel af!

Die koring wat geoes word, is die simbool van die vrygekooptes deur 
die Here Jesus – Hyself het hulle klaar persoonlik kom versorg en weg-
geneem. Dit staan in 1 Tessalonisense 4:16, 17: Want die Here self sal 
van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en 
met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, 
sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle 
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in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd 
by die Here wees.

Die keuring van die mense is streng en persoonlik – die gelowiges mag 
nie een wegraak of agterbly nie. Daarom behartig die Here persoonlik 
daardie deel van die oes.

Sing: Psalm 97-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

Woensdag 29 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:19

Die oordeel van die Here oor die ongelowiges is woes!

En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok 
van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die 

grim mig heid van God (Op. 14:19, 1953-vertaling).
Let fyn op na die beskrywing van wat gebeur: Die engel laat sy sekel 

oor die aarde gaan – nie deur die wingerd nie! Die hele wingerdstok 
word afgeslaan – nie net die trosse nie. Die beeld is dus: algehele ver-
nie tiging.

As die trosse afgeoes sou word, sou die wingerd volgende seisoen 
weer vol trosse hang. Die Here verwoes die hele druiweboom en sy hele 
toekoms! Daar groei nooit weer iets uit hierdie wingerdstok uit nie.

Die werklikheid is dus dat die Here met die eindoordeel die hele god-
delose wêreld vir ewig vernietig. Dit kom sterk uit in die woorde: gegooi 
in die groot parskuip van die grimmigheid van God. Die vernietiging 
word sterk uitgedruk deur die woorde: gegooi en grimmigheid, en 
getrap en bloed (die laaste twee woorde in die volgende vers).

So word die wrekende geregtigheid van God beskryf.

Sing: Psalm 38-1:1, 17
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Donderdag 30 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:18

Daar is nie een goddelose wat aan die einde uit die toorn van die 
Here wegkom nie!

… en ’n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar 
uitgekom en met ’n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, 
en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok 
van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword (Op. 14:18, 1953-
vertaling).

Daar kom nog ’n engel aan. Hierdie een het mag oor die vuur – maar 
hy tree in dié gedeelte net as ’n boodskapper op! Die feit dat die Here 
open baar dat hierdie besondere engel by die altaar werk en mag oor 
die vuur het, roep Openbaring 8:3-5 terug: En ’n ander engel het gekom 
en met ’n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk 
is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue 
altaar voor die troon te lê; en die rook van die reukwerk het met die ge-
be de van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. 
En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar 
vol gemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en 
donderslae en weerligte en aardbewing.

Die Engel wat mag het oor die vuur, beveel die ander engel om met 
die oordeelsdaad te begin. Sy bevel is duidelik ’n wraakneem-opdrag: 
Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die 
aarde in.

Sing: Psalm 9-1:5, 12
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Vrydag 31 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 14
Fokusgedeelte: Openbaring 14:20

Die duiwel en sy trawante boet!

En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip 
gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver (Op. 

14:20, 1953-vertaling).
Hierdie wynkuip word buitekant die Nuwe Jerusalem getrap. Die god-

deloses is nie deel van die heerlikheid van God nie! Hulle deel van daar-
die oordeelsoomblik af nooit weer die gemeenskaplike grond met die 
uitverkorenes wat in die vriendelikheid van God staan nie.

Vergelyk hierby ook ander openbaringe van die Here: Openbaring 
20:8-10: ... en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke 
van die aarde is ...  om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos 
die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde 
en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van 
God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle 
verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp ... en hulle sal dag en 
nag gepynig word tot in alle ewigheid. En Openbaring 22:15: Maar buite 
is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en 
die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Die dik stroom bloed wat uit die kuip uitvloei, is verskriklik. Natuurlik 
is dit simbolies. Die stroom bloed vloei sestien honderd stadia. In ons 
moderne afstand is dit 320 kilometer ver! Die afstand is om simbolies 
die ellendes wat die mense in die hel (die parskuip van God se grim-
mig heid) deurgaan, te beskryf. Om met ’n perd 320 km af te lê om vir 
die geweldige stroom bloed te vlug, is totaal onmoontlik.

Die verdere ellende is die dikte (diepte) van die stroom bloed. Dit 
loop tot teen die tooms van die perde! Die simboliese betekenis is dus 
dat die hele skepping verdrink in die ellende (bloed)!

Die punt is net dat ons nooit deel van hierdie ellendes en verwoesting 
sal wees nie. Ons sing dan alreeds as gereddes voor die troon van 
God!

Sing: Skrifberyming 7-1:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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INDEKS VAN DAGSTUKKIES

Skrifgedeelte ......................................Datum
1 Korintiërs 1:1-17 .......................... 1 Oktober
1 Korintiërs 1:18 – 2:16 .................. 2 Oktober
1 Korintiërs 11 ................................. 8 Oktober
1 Korintiërs 12 ................................ 9 Oktober
1 Korintiërs 13 .............................. 10 Oktober
1 Korintiërs 14:26-40 .................... 11 Oktober
1 Korintiërs 15:1-11 ...................... 12 Oktober
1 Korintiërs 15:12-34 .................... 13 Oktober
1 Korintiërs 15:35-58 .................... 14 Oktober
1 Korintiërs 16:1-24 ...................... 15 Oktober
1 Korintiërs 3:10-23 ........................ 3 Oktober
1 Korintiërs 6:1-11 .......................... 4 Oktober
1 Korintiërs 6:12-20 ........................ 5 Oktober
1 Korintiërs 7:25-40 ........................ 6 Oktober
2 Korintiërs 1:1-11 ........................ 16 Oktober
2 Korintiërs 1:12 – 2:4 .................. 17 Oktober
2 Korintiërs 10:1-18 ...................... 27 Oktober
2 Korintiërs 11:1-15 ...................... 28 Oktober
2 Korintiërs 12:1-10 ...................... 29 Oktober
2 Korintiërs 13:1-10 ...................... 30 Oktober
2 Korintiërs 13:11-13 .................... 31 Oktober
2 Korintiërs 2:12 – 3:18 ................ 19 Oktober
2 Korintiërs 2:5-11 ........................ 18 Oktober
2 Korintiërs 3:1-15 ........................ 20 Oktober
2 Korintiërs 4:16 – 5:10 ................ 21 Oktober
2 Korintiërs 5:11 – 7:1 ................... 22 Oktober
2 Korintiërs 7:2-16 ........................ 23 Oktober
2 Korintiërs 8:1-15 ........................ 24 Oktober
2 Korintiërs 8:16-24 ...................... 25 Oktober
2 Korintiërs 9:1-15 ........................ 26 Oktober
Deuteronomium 1:1-46 ................ 20 Januarie
Deuteronomium 15:1-18 .............. 25 Januarie
Deuteronomium 16:1-17 .............. 26 Januarie
Deuteronomium 18:9-14 .............. 27 Januarie
Deuteronomium 26:16-19 ............ 28 Januarie
Deuteronomium 29:1 – 30:20 ...... 29 Januarie
Deuteronomium 31:1-8 ................ 30 Januarie
Deuteronomium 32:1-47 .............. 31 Januarie
Deuteronomium 4:1-8 .................. 21 Januarie
Deuteronomium 6:1-9; 11:19 ....... 22 Januarie
Deuteronomium 7:1-26 ................ 23 Januarie
Deuteronomium 8:1-20 ................ 24 Januarie
Eksodus 1, 2 .......................................1 Maart
Eksodus 12:1-28.................................5 Maart
Eksodus 13:1-16.................................6 Maart
Eksodus 14:1-31.................................7 Maart
Eksodus 17:8-16.................................8 Maart
Eksodus 20:1-17.................................9 Maart
Eksodus 24:1-18...............................10 Maart

Eksodus 25:10-22............................. 11 Maart
Eksodus 3 ...........................................2 Maart
Eksodus 31:12-18.............................12 Maart
Eksodus 32:1-20...............................13 Maart
Eksodus 33:12-13.............................14 Maart
Eksodus 34:10-28.............................15 Maart
Eksodus 4:18-31.................................3 Maart
Eksodus 5:22 – 6:13 ...........................4 Maart
Filemon:1-3.............................. 16 September
Filemon:13-16.......................... 19 September
Filemon:4-25............................ 20 September
Filemon:4-25............................ 21 September
Filemon:4-7.............................. 17 September
Filemon:8-12............................ 18 September
Filippense 1:12-26 ..............................13 April
Filippense 1:1-8 .................................. 11 April
Filippense 1:27 – 2:11 ........................14 April
Filippense 1:9-11 ................................12 April
Filippense 2:12-18 ..............................15 April
Filippense 2:19-30 ..............................16 April
Filippense 3:1-16 ................................17 April
Filippense 3:17 – 4:1 ..........................18 April
Filippense 4:10-23 ..............................20 April
Filippense 4:2-9 ..................................19 April
Galasiërs 1:1-7 .....................................1 April
Galasiërs 1:6-10 ...................................2 April
Galasiërs 2:1-10 ...................................3 April
Galasiërs 2:11-21 .................................4 April
Galasiërs 3:1-14 ...................................5 April
Galasiërs 3:15-29 .................................6 April
Galasiërs 4:1-7 .....................................7 April
Galasiërs 4:8-31 ...................................8 April
Galasiërs 5:1-12 ...................................9 April
Galasiërs 6 .........................................10 April
Genesis 1:1-3, 24-31 ..................... 1 Januarie
Genesis 10:1 – 11:9 ....................... 6 Januarie
Genesis 11:10 – 13:4 ..................... 7 Januarie
Genesis 15:1-21 ............................ 8 Januarie
Genesis 18:1-16 ............................ 9 Januarie
Genesis 18:16 – 19:38 ................ 10 Januarie
Genesis 2:4-25 .............................. 2 Januarie
Genesis 22:1-24 .......................... 11 Januarie
Genesis 28:10-22 ........................ 12 Januarie
Genesis 29:31 – 30:24 ................ 13 Januarie
Genesis 3:1-20 .............................. 3 Januarie
Genesis 3:21 – 5:32 ...................... 4 Januarie
Genesis 32:1-32 .......................... 14 Januarie
Genesis 33:1 – 35:29 .................. 15 Januarie
Genesis 37 .................................. 16 Januarie
Genesis 39:1-23 .......................... 17 Januarie
Genesis 45:16-28 ........................ 18 Januarie
Genesis 50:15-26 ........................ 19 Januarie
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Genesis 6:5-8, 22; 7:17-24; 
8:1-5, 16-22; 9:18-23 ..................... 5 Januarie
Handelinge 15:1-21 ............................ 1 Junie
Handelinge 15:22-35 .......................... 2 Junie
Handelinge 15:35 – 16:5 .................... 3 Junie
Handelinge 16:16-26 .......................... 5 Junie
Handelinge 16:16-40 .......................... 6 Junie
Handelinge 16:9-15 ............................ 4 Junie
Handelinge 17:1-14 ............................ 7 Junie
Handelinge 17:15-34 .......................... 8 Junie
Handelinge 18:1-11 ............................ 9 Junie
Handelinge 18:12-28 ........................ 10 Junie
Handelinge 19:1-12 ...........................11 Junie
Handelinge 19:13–20 ....................... 12 Junie
Handelinge 19:21-40 ........................ 13 Junie
Handelinge 20:1-16 .......................... 14 Junie
Handelinge 20:17-38 ........................ 15 Junie
Handelinge 21:1-16 .......................... 16 Junie
Handelinge 21:17-40 ........................ 17 Junie
Handelinge 22:1-29 .......................... 18 Junie
Handelinge 22:30 – 23:11 ................. 19 Junie
Handelinge 23:12-35 ........................ 20 Junie
Handelinge 24:1-27 .......................... 21 Junie
Handelinge 25:1-12 .......................... 22 Junie
Handelinge 25:13-27 ........................ 23 Junie
Handelinge 26:1-23 .......................... 24 Junie
Handelinge 26:24-32 ........................ 25 Junie
Handelinge 27:1-20 .......................... 26 Junie
Handelinge 27:21-44 ........................ 27 Junie
Handelinge 28:1-10 .......................... 28 Junie
Handelinge 28:11-22 ........................ 29 Junie
Handelinge 28:23-31 ........................ 30 Junie
Hooglied 1:1 – 2:2 ..............................22 Julie
Hooglied 2:2 – 3:5 ..............................23 Julie
Hooglied 3:6 – 5:1 ..............................24 Julie
Hooglied 5:9 – 6:3 ..............................25 Julie
Hooglied 6:4 – 7:9 ..............................26 Julie
Hooglied 7:10 – 8:7 ............................27 Julie
Hooglied 8:10 .....................................29 Julie
Hooglied 8:11-13 ................................30 Julie
Hooglied 8:14 .....................................31 Julie
Hooglied 8:8-9 ....................................28 Julie
Jeremia 1 ............................................... 1 Mei
Jeremia 11:1-17 ..................................... 6 Mei
Jeremia 11:18 – 12:17 ........................... 7 Mei
Jeremia 13:1-27..................................... 8 Mei
Jeremia 16:1-21..................................... 9 Mei
Jeremia 18:1-23................................... 10 Mei
Jeremia 19:1 – 20:6 ............................. 11 Mei
Jeremia 2:8-19....................................... 2 Mei
Jeremia 23:1-8..................................... 12 Mei
Jeremia 24:1-10................................... 13 Mei

Jeremia 25:1-14................................... 14 Mei
Jeremia 26:1-24................................... 15 Mei
Jeremia 27:1-22................................... 16 Mei
Jeremia 28:1-17................................... 17 Mei
Jeremia 29:1-32................................... 18 Mei
Jeremia 3:1-5, 22, 23............................. 3 Mei
Jeremia 36:27-32................................. 19 Mei
Jeremia 37:1-10................................... 20 Mei
Jeremia 38:1-13................................... 21 Mei
Jeremia 39:1-18................................... 22 Mei
Jeremia 40:1 – 41:3 ............................. 23 Mei
Jeremia 42:1 – 43:13 ........................... 24 Mei
Jeremia 44:1 – 45:5 ............................. 25 Mei
Jeremia 46:1-28................................... 26 Mei
Jeremia 50:1-32................................... 27 Mei
Jeremia 51:15-19................................. 28 Mei
Jeremia 7:1-15....................................... 4 Mei
Jeremia 9:1-16....................................... 5 Mei
Jesaja 1 ...................................... 1 November
Jesaja 11:11 – 12:6 ..................... 8 November
Jesaja 14:1 – 16:5 ...................... 9 November
Jesaja 18:1-7 ............................ 10 November
Jesaja 2 ...................................... 2 November
Jesaja 21:1-17 ...........................11 November
Jesaja 26:1-21 .......................... 12 November
Jesaja 3:16 – 4: 6 ....................... 3 November
Jesaja 30:1-26 .......................... 13 November
Jesaja 38 .................................. 14 November
Jesaja 40:1-31 .......................... 15 November
Jesaja 41:8-20 .......................... 16 November
Jesaja 42:18 – 43:8 .................. 17 November
Jesaja 43:9-28 .......................... 18 November
Jesaja 46:1-13 .......................... 19 November
Jesaja 48:1-22 .......................... 20 November
Jesaja 49:1 – 50:3 .................... 21 November
Jesaja 5:1-8 ................................ 4 November
Jesaja 52:7-12 .......................... 22 November
Jesaja 53:1-12 .......................... 23 November
Jesaja 59:1-21 .......................... 24 November
Jesaja 6:1-13 .............................. 5 November
Jesaja 60:1-22 .......................... 25 November
Jesaja 61:1-11 .......................... 26 November
Jesaja 62:1-12 .......................... 27 November
Jesaja 63:7 – 64:12 .................. 28 November
Jesaja 65:1-25 .......................... 29 November
Jesaja 66:1-24 .......................... 30 November
Jesaja 7:1-25 .............................. 6 November
Jesaja 8:23 – 11:10 .................... 7 November
Job 1:1-22..................................... 1 Augustus
Job 11 ........................................... 8 Augustus
Job 13:1-12................................... 9 Augustus
Job 15 ......................................... 10 Augustus
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Job 16 – 17 ................................. 11 Augustus
Job 18 ......................................... 12 Augustus
Job 19 ......................................... 13 Augustus
Job 2:1-10..................................... 2 Augustus
Job 20 ......................................... 14 Augustus
Job 21 ......................................... 15 Augustus
Job 22:1-5................................... 16 Augustus
Job 23:1-12................................. 17 Augustus
Job 25 ......................................... 18 Augustus
Job 26 – 27 ................................. 19 Augustus
Job 28 ......................................... 20 Augustus
Job 29 ......................................... 21 Augustus
Job 3:1-10..................................... 3 Augustus
Job 30 ......................................... 22 Augustus
Job 31 ......................................... 23 Augustus
Job 32 – 33 ................................. 24 Augustus
Job 34 ......................................... 25 Augustus
Job 35 ......................................... 26 Augustus
Job 36 – 37 ................................. 27 Augustus
Job 38 – 39 ................................. 28 Augustus
Job 4 – 5 ....................................... 4 Augustus
Job 40:1-9, 20 – 41:2.................. 29 Augustus
Job 42:1-6................................... 30 Augustus
Job 42:7-17................................. 31 Augustus
Job 6 – 7 ....................................... 5 Augustus
Job 8 ............................................. 6 Augustus
Job 9 – 10 ..................................... 7 Augustus
Jona 1:1-16...........................................6 Julie
Jona 1:17 – 2:10 ...................................7 Julie
Jona 3 ...................................................8 Julie
Jona 3:10 ..............................................9 Julie
Jona 4:6-11 .........................................10 Julie
Judas:1, 2 ................................ 22 September
Judas:10-13 ............................. 26 September
Judas:14-16 ............................. 27 September
Judas:17-19 ............................. 28 September
Judas:20-21 ............................. 29 September
Judas:22-25 ............................. 30 September
Judas:4, 5 ................................ 23 September
Judas:5-7 ................................. 24 September
Judas:8-9 ................................. 25 September
Klaagliedere 1...................................... 29 Mei
Klaagliedere 3:21-33 ........................... 30 Mei
Klaagliedere 4:1 – 5:22........................ 31 Mei
Kolossense 1:15-23 ............................23 April
Kolossense 1:1-8 ................................21 April
Kolossense 1:24 – 2:5 ........................24 April
Kolossense 1:9-14 ..............................22 April
Kolossense 2:6-23 ..............................25 April
Kolossense 3:1-4 ................................26 April
Kolossense 3:18 – 4:1 ........................28 April
Kolossense 3:5-17 ..............................27 April

Kolossense 4:2-6 ................................29 April
Kolossense 4:7-18 ..............................30 April
Levitikus 1.........................................16 Maart
Levitikus 10.......................................21 Maart
Levitikus 11 .......................................22 Maart
Levitikus 16:29-34 ............................23 Maart
Levitikus 19:1-8 ................................24 Maart
Levitikus 2.........................................17 Maart
Levitikus 20.......................................25 Maart
Levitikus 21:1-16 ..............................26 Maart
Levitikus 22:1-16 ..............................27 Maart
Levitikus 25:1–23..............................28 Maart
Levitikus 26:1-13 ..............................29 Maart
Levitikus 26:14-46 ............................30 Maart
Levitikus 27.......................................31 Maart
Levitikus 3:1-17 ................................18 Maart
Levitikus 4:1-12 ................................19 Maart
Levitikus 5:14-19 ..............................20 Maart
Miga 1:1 – 2:9 .....................................11 Julie
Miga 2:10-13.......................................12 Julie
Miga 3 .................................................13 Julie
Miga 4:1-7...........................................14 Julie
Miga 4:8-14.........................................15 Julie
Miga 5:1-7...........................................16 Julie
Miga 5:8-14.........................................17 Julie
Miga 6:1-8...........................................18 Julie
Miga 6:9-16.........................................19 Julie
Miga 7:1-7...........................................20 Julie
Miga 7:8-20.........................................21 Julie
Obadja 1:15-16 .....................................3 Julie
Obadja 1:17-18 .....................................4 Julie
Obadja 1:19-21 .....................................5 Julie
Obadja:1-9a ..........................................1 Julie
Obadja:9b-14 ........................................2 Julie
Openbaring 14 .......................... 24 Desember
Openbaring 14:1 ......................... 1 Desember
Openbaring 14:12 ..................... 18 Desember
Openbaring 14:13 ..................... 19 Desember
Openbaring 14:13 ..................... 20 Desember
Openbaring 14:14 ..................... 23 Desember
Openbaring 14:14-20................ 21 Desember
Openbaring 14:14-20................ 22 Desember
Openbaring 14:15 ..................... 25 Desember
Openbaring 14:15 ..................... 26 Desember
Openbaring 14:16 ..................... 27 Desember
Openbaring 14:17 ..................... 28 Desember
Openbaring 14:18 ..................... 30 Desember
Openbaring 14:19 ..................... 29 Desember
Openbaring 14:2 ......................... 2 Desember
Openbaring 14:20 ..................... 31 Desember
Openbaring 14:3 ......................... 3 Desember
Openbaring 14:3 ......................... 4 Desember
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Openbaring 14:3 ......................... 5 Desember
Openbaring 14:4, 5 ..................... 6 Desember
Openbaring 14:4, 5 ..................... 7 Desember
Openbaring 14:6, 7 ..................... 8 Desember
Openbaring 14:7, 8 ................... 10 Desember
Openbaring 14:7, 8 ....................11 Desember
Openbaring 14:7, 8 ..................... 9 Desember
Openbaring 14:8 ....................... 12 Desember
Openbaring 14:8 ....................... 13 Desember
Openbaring 14:9-11 .................. 14 Desember
Openbaring 14:9-11 .................. 15 Desember
Openbaring 14:9-11 .................. 16 Desember
Openbaring 14:9-11 .................. 17 Desember
Psalm 10.......................................2 Februarie
Psalm 101:1-8 ............................20 Februarie
Psalm 116 ...................................21 Februarie
Psalm 123...................................22 Februarie
Psalm 125:1, 2............................23 Februarie
Psalm 130...................................24 Februarie
Psalm 132...................................25 Februarie
Psalm 133...................................26 Februarie
Psalm 146...................................27 Februarie
Psalm 150...................................28 Februarie
Psalm 19.......................................3 Februarie
Psalm 24.......................................4 Februarie
Psalm 28.......................................5 Februarie
Psalm 33.......................................6 Februarie
Psalm 36.......................................7 Februarie

Psalm 41.......................................8 Februarie
Psalm 47:1-10 ..............................9 Februarie
Psalm 50:1-23 ............................10 Februarie
Psalm 54:1-9 ..............................11 Februarie
Psalm 60.....................................12 Februarie
Psalm 70.....................................13 Februarie
Psalm 71:1-2, 6-20 .....................14 Februarie
Psalm 79:1-13 ............................15 Februarie
Psalm 83.....................................16 Februarie
Psalm 85.....................................17 Februarie
Psalm 9.........................................1 Februarie
Psalm 93.....................................18 Februarie
Psalm 99:1-9 ..............................19 Februarie
Titus 1:10 – 2:2 .......................... 7 September
Titus 1:10-12 .............................. 5 September
Titus 1:1-2 .................................. 1 September
Titus 1:13-16 .............................. 6 September
Titus 1:3-4 .................................. 2 September
Titus 1:5-9 .................................. 3 September
Titus 1:8-9 .................................. 4 September
Titus 2:1-15 .............................. 10 September
Titus 2:1-15 ...............................11 September
Titus 2:1-15 ................................ 9 September
Titus 2:1-5 .................................. 8 September
Titus 3:1-2 ................................ 12 September
Titus 3:12-15 ............................ 15 September
Titus 3:3-7 ................................ 13 September
Titus 3:8-11 .............................. 14 September


