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Bybelse Dagstukkies 
2023

Vir gebruik met:

 - Persoonlike Bybellees
 - Huisgodsdiens

Tema: 
Lewe in gemeenskap

Menings uitgespreek in die dagstukkies is die 
verantwoordelikheid van die skrywer.



• 2 •

Voorwoord

Gemeenskap is in ’n groot mate met samelewing vervang. Om 
saam te leef, beteken nog nie om in gemeenskap te leef nie. 
Dit is te wyte aan die modernisme wat die mens tot individu 

verklaar het. Al leer die Bybel ons dat ons selfstandige mense is met 
’n eie persoonlikheid en verantwoordelikheid, ken die Bybel geen 
individualisme nie. Die Bybel leer ons van die verbond. Dat ons geskep 
is om in gemeenskap met God en met mekaar te leef. Die sonde het 
daardie beoefening van gemeenskap met die Here en ons naaste 
natuurlik grondig aangetas. Trouens, dis deur die sonde verwoes.

Waar mense met God versoen is in Christus, word ’n lewe in gemeen-
skap weer ontdek. Hierdie herstel van gemeenskap, soos die Here dit 
bedoel het, beslaan nie net die huwelik, huisgesin en gemeente nie. 
Dit beslaan ons hele lewe. Waar daar deur die geloof gestry word vir 
die erkenning van Christus se koningsheerskappy oor die hele werk-
likheid, word die gemeenskapsbande in ons hele lewe herstel. Daarom 
moet ons weer leer dat die lewe as aanbidding nie net saamleef is nie, 
maar ’n lewe in gemeenskap is – met God en met mekaar. Hierop wil 
ons graag in die oordenkings van hierdie uitgawe van die Almanak 
fokus.

Ons grootste waardering gaan aan die skrywers van ons dagstukkies 
en lidmate wat die Almanak aanskaf. Sonder Wymie du Plessis en Joey 
Fourie sou hierdie uitgawe nie die lig kon sien nie. Baie dankie ook 
aan Petro Kroeze, Angie Mokobi en Anna Leeuw wat die verspreiding 
hanteer, asook aan Ludick Venter van V&R Drukkers vir uitstekende 
diens.

Ons vertrou dat die inligting in die Almanak daartoe sal bydra dat die 
kerke met mekaar kan skakel en dat belangrike werk in die kerkverband 
gedoen kan word. Ons bede is dat die oordenkings opbouend en ver-
troostend sal wees vir diegene wat dit lees. Mag ons opnuut die won-
der ervaar om in gemeenskap met God en met mekaar te leef.

Ds. Ronald Bain
Deputate Almanak
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KWARTAAL 1 – GEMEENSKAP MET GOD

JANUARIE: HEILSORDE 

Met die heilsorde word bedoel die orde van ons verlossing waardeur ons 
deel kry aan die gemeenskap met God. Geen mens kan immers tot God 

nader sonder die verlossing in Christus nie (vgl. Joh. 14:6). Dit is die werk 
van die Heilige Gees wat ons in besit bring van al die weldade van Christus se 
verlossingswerk.

Onder die heilsorde gaan ons die volgende behandel (let daarop dat dit geen 
chro nologiese orde is nie, maar eerder ’n geloofsorde):

• Roeping
• Wedergeboorte
• Geloof
• Bekering
• Regverdigmaking
• Heiligmaking
• Volharding
• Heerlikmaking
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Sondag 1 Januarie

Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
Fokusgedeelte: Efesiërs 2:4-6

Die weg van ons verlossing gee sekerheid

Ons staan aan die begin van ’n nuwe jaar met nuwe uitdagings en 
nuwe verwagtinge. Ons lewenspad sal in hierdie jaar die gewone 

opdraandes en afdraandes hê, terwyl ons verras sal word met draaie 
wat ons na nuwe mylpale lei. Te midde van al die veranderings 
wat in ’n nuwe jaar voorlê, kan elke gelowige sekerheid hê van die 
verlossing wat ons deur die verdienste van Christus ontvang het. Dit 
is ’n sekerheid wat aan ons hoop en moed vir die toekoms gee.

Ons geloof en die sekerheid van ons geloof verdiep wanneer ons 
die wonderbaarlike manier sien hoe die Here hierdie verlossing aan sy 
kinders gee. Ons kan sê die Here gee die verlossing langs ’n bepaalde 
weg aan sy kinders – ’n weg wat ons ook die heilsorde noem. Die 
hoofmomente van hierdie orde kan ons in een sin saamvat: Die wat 
God uitkies, roep Hy, dan glo hulle dat Hy hulle regverdig gemaak het 
en bekeer hulle en maak God hulle heilig. Die hoofsaak is egter dat 
dit die Here is wat hierdie dinge vir en in sy uitverkore kinders werk.

In Efesiërs 2 beskryf Paulus aan die gemeente die wonderlike 
posisie waarin hulle verkeer. Hulle was dood as gevolg van hulle 
sondes, maar nou is hulle lewend gemaak. Dit alles berus op die 
genade wat hy in Christus aan sy kerk gegee het. Die wete dat hulle 
lewend gemaak is, het ook wonderlike gevolge vir hulle, naamlik dat 
hulle saam met Christus opgewek is uit die dood van die sonde en 
dat hulle in heerlikheid saam met Hom in die hemele sal wees. Dit is 
die heerlike vooruitsig van hulle wat dood was, maar wat nou lewend 
gemaak is om eindelik saam met Christus verheerlik te word.

Ons weet nie wat in hierdie jaar voor ons lê en watter uitdagings, 
beproewings en vreugdes oor ons lewenspad sal kom nie. Ons weet 
egter met sekerheid dat ons deur Christus verloste kinders van ons 
Vader is wat op pad is om in sy heerlikheid te deel.

Sing: Psalm 33-1:1, 11
Dr. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)
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Maandag 2 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 5:5-11
Fokusgedeelte: 1 Petrus 5:10

Geroep tot heerlikheid

Die gelowiges in die tyd waarin Petrus skryf, het dit nie maklik nie. 
Hulle is eintlik maar tweederangse burgers wat nie eintlik op 

enige regte en voorregte kan aanspraak maak nie. Petrus bemoedig 
en vermaan hulle egter om nie reg in eie hande te neem nie, maar dat 
hulle in nederigheid hulle moet onderwerp en selfs ly ter wille van die 
evangelie van geregtigheid. Dit beteken nie dat Petrus geen empatie 
met hulle omstandighede het nie. Inteendeel, hy bemoedig hulle om 
ordelik in hulle gemeentes saam te kom en hulle onder die Here te 
buig. Die duiwel sal met sy aanslae kom en hulle wil verlei, maar hulle 
moet hom teëstaan terwyl hulle weet dat hulle broeders en susters 
oor die hele wêreld in hierdie aanslae deel.

Petrus se bemoediging strek verder as net dit wat hulle daagliks 
ervaar en moet hanteer. Hy praat hulle moed in met die oog op die 
heerlikheid wat daar by die Here is. Hulle is immers geroep tot heerlik-
heid. Dit is hierdie roeping wat ’n besondere bemoedigende boodskap 
vir die Here se kind inhou. In die heilsorde verwys roeping na die feit 
dat die mensdom deur die verkondiging van die evangelie geroep 
word tot geloof in Christus. Nie almal wat geroep word, gee gehoor 
nie, maar dit mag nie die uitdra van die evangelie keer nie. Dit is 
net die uitverkorenes wat onder die leiding van die Heilige Gees op 
hier die roeping sal ag gee. Die inhoud van die evangelie wat oor die 
aarde gehoor moet word, verkondig die heerlikheid van Christus wat 
Koning is oor alle dinge (Matt. 28:19). Hy het alle magte aan Hom 
onderwerp, en nou sal Hy sy kinders versterk en grondves. Al ly hulle 
nog ’n kort tydjie, sal die ewige heerlikheid eindelik hulle deel wees.

Wat ’n geweldige troos vir ons by die wegspring van hierdie jaar! 
Ons het die roeping van die evangelie gehoor. Ons sal nie loskom van 
die lyding in die wêreld nie, en die duiwel sal nie sy aanslae op ons 
verfl ou nie, maar ons is geroep tot heerlikheid, daarom sal ons ver-
sterk en gegrondves in Christus se krag weerstand kan bied.

Sing: Psalm 68-1:2
Dr. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)
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Dinsdag 3 Januarie

Skrifgedeelte: Romeine 10:5-17
Fokusgedeelte: Romeine 10:14

Roeping deur prediking

Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hierdie Skrifwoord van 
Paulus aan die Romeine het al soveel troos en sekerheid aan 

gelowiges oor die wêreld heen gegee. Ons moet egter vir onsself vra 
waar hierdie geloof vandaan kom om die heerlike gevolg hiervan raak 
te sien.

In Romeine 10 skryf Paulus aan die gemeente in Rome dat die 
Jode en die heidene op dieselfde wyse verlore is en op dieselfde 
wyse gered word. Daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. 
Die slotsom is eenvoudig. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met 
die mond bely ons tot redding (Rom. 10:10). En elkeen wat uit ’n ware 
geloof die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Nou volg daar ’n logiese orde waarvolgens hierdie geloof gewerk 
word. Paulus verwoord dit met ’n gedagteketting om die noodsaak lik-
heid daarvan te beklemtoon. Niemand kan die Here aanroep as hulle 
nie in Hom glo nie. Niemand kan in Hom glo as hulle nie van Hom 
gehoor het nie, en niemand kan van Hom hoor as daar nie iemand 
is wat sy evangelie gepreek het nie. Niemand sal die evangelie kan 
preek as hy nie gestuur word nie.

Deur die ware en Skrifgetroue prediking van die evangelie hoor 
die uitverkore kinders die heerlike boodskap van verlossing. Deur die 
groei in kennis en geloof word ons gedwing om op God te vertrou 
wanneer ons Hom aanroep om sy genade. Deur die geloof kan ons 
weet dat Hy ons sal hoor en die uitkoms aan ons gee. As kinders van 
die Here wat in ’n verhouding met Hom leef, mag ons nie die prediking 
van die evangelie en ons lewe in die geloof van mekaar losmaak nie. 
Daardeur roep hy ons tot daaglikse bekering en vertroue op Hom 
alleen.

Laat ons dan bid vir hulle wat geroep is om die evangelie te preek, 
maar laat ons ook met ywer daagliks hierdie evangelie met elkeen 
deel wat die Here in sy wysheid oor ons pad stuur.

Sing: Psalm 119-1:2
Dr. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)
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Woensdag 4 Januarie

Skrifgedeelte: Jesaja 45:20-25
Fokusgedeelte: Jesaja 45:21

Roeping (1)

Die heilsorde is die weg waarlangs die Vader die Seun se weldade 
vir ons verdien, deur die Gees laat deel kry (Rom. 8:14-17, 28-

30). Daar is ’n uitwendige roeping en ’n inwendige roeping. Op grond 
van God se bevel in hierdie Skrifgedeelte (sien ook die groot opdrag 
in Matt. 28:18-20) moet die uitwendige roeping na almal gaan, moet 
die Woord aan “alle eindes van die aarde” verkondig word, dus nie net 
aan Israel nie – dit was ook Israel se taak om ’n “lig vir die nasies” te 
wees (Jes. 42:6).

Die volke moet hoor dat teenoor die nietige, nuttelose afgode wat 
nie kan verlos nie (vs 20), die HERE die enigste God is wat regverdig 
is en waarlik red (vs 21). Die evangelie is ’n tweesnydende swaard 
wat almal oproep, alle volke, om voor Hom te buig en sy Naam as 
enigste Koning en Verlosser te bely (vs 23), tot die lewe vir dié wat 
dit aanneem, tot die dood vir dié wat dit verwerp (vs 24; 2 Kor. 14-16; 
sien HK v/a 84).

Kragtens die HERE se genadige uitverkiesing en vrye welbehae 
kom die inwendige roeping deur die Heilige Gees alleen aan die 
uitverkorenes, word die bloed van Christus op hulle toegepas, en glo 
hulle daadwerklik. Dit is hulle wat na Hom sal kom (Joh. 6:37) en as 
vrug van hulle redding, bely: “Alleen in die HERE is volle geregtigheid 
en sterkte ...” (vs 24; Rom. 10:9-12) onder alle volke, hulle sal nie 
beskaamd staan nie, en daarom sal die “hele geslag van Israel” gered 
word; dit is nie die kinders van die vlees nie, maar die kinders van die 
belofte, wat glo, deur die ganse geskiedenis (Rom. 9:6-8; Gal. 3:16, 
29).

Maar hulle wat die roeping wat na hulle kom, verwerp en verag, 
weier om te glo en bekeer, sal beskaamd staan en regverdig geoordeel 
word (vs 24), soos die Skrifte ook elders leer: “Hy wat in die Seun glo, 
het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die 
lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh. 3:36).

Sing: Psalm 96-1:1, 2, 3
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Donderdag 5 Januarie

Skrifgedeelte: Handelinge 13:44-52
Fokusgedeelte: Handelinge 13:47, 48

Roeping (2)

Paulus verkondig die evangelie aan die Jode in Antiochië met ’n 
oproep tot geloof en bekering (Hand. 13:23-41), dit is die uitwen-

dige roeping wat plaasvind op grond van God se opdrag om ’n lig van 
die nasies te wees, “tot redding ... tot aan die einde van die aarde” 
(vs 47), wat na alle mense en volke moet uitgaan (Matt. 28:18-20). 
Paulus en Barnabas het “vry-uit gespreek” (vs 46), in die woorde van 
die Dordtse Leerreëls 2.5, het hulle “hierdie belofte ... aan alle volke 
en mense aan wie God na sy evangelie stuur, sonder onderskeid en 
willekeur verkondig en bekend gestel ... met die eis tot bekering en 
geloof”.

Die ongelowiges het egter die Woord en evangelie verwerp, die 
uit wendige roeping, tot hulle eie regverdige veroordeling (vs 46), 
maar die “heidene”, dit is die nie-Jode, het die evangelie met blydskap 
aangeneem toe hulle dit hoor, “en hulle het die woord van die Here 
geprys” (vs 48). Dit is die inwendige roeping, waar die Gees van God 
kragtig en onweerstaanbaar die volkome reddingswerk van Christus, 
soos bestem deur die Vader, toepas. Daarom die woorde “... en daar 
het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe” (vs 
48; Ef. 1:3, 4), dit is elkeen van sy uitverkorenes onder die Jode en 
die nie-Jode (vs 46c).

Treff end sien ons hier die begin van God se heilsorde wat plaasvind, 
oftewel toegepas word (Rom. 8:28-30), nie noodwendig chronologies 
nie – daar is die roeping wat uitgaan deur die evangelieverkondiging 
(vs 44-46), dan vind wedergeboorte deur die Gees plaas, dan 
volg geloof en bekering, en dit is alles die vrug van die genadige 
uitverkiesing na God se vrye welbehae (vs 48).

Saam met alle gelowiges deur alle eeue kan ons ons opnuut 
verwonder in die HERE se genade, ook vir ons wat vandag genadiglik 
glo, bely en nou sy Naam kan prys, omdat die Gees ons laat deel kry 
het aan die weldade van Christus.

Sing: Psalm 96-1:4, 5, 6
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Vrydag 6 Januarie

Skrifgedeelte: Filippense 2:12-18
Fokusgedeelte: Filippense 2:12, 13

Roeping (3)

Filippense 2:12, 13 is ’n oproep om dit wat ons deur ons uiterlike 
en innerlike roeping ontvang het, die evangelie wat deur die Gees 

van God ons wederbaar het sodat ons nou glo en bekeer, in ons hele 
lewe uit te werk. In die woorde van die Heidelbergse Kategismus “hoe 
langer hoe meer” (v/a 70, 76, 81, 89, 115, 123), in die krag van die 
Gees wat Hy beloof het, dat Hy wat roep is getrou en sal sy heilsorde, 
wat Hy begin het in elkeen van sy kinders, voltooi tot en met die laaste 
dag (Fil. 1:6; Rom. 8:29, 30).

Deel van Christus se weldade wat ons verkry het deur die inwendige 
roeping is nie net die regverdiging nie, maar ook die heiligmaking (1 
Kor. 1:30, 31), die dienskneggestalte van Jesus wat ons moet navolg 
(Fil. 2:1-11). In wese word ons nou geroep, of verder lewenslank 
geroep, om teenoor God en ons naaste al meer te “word” wat ons “is” 
(1 Pet. 1:15, 16). Dus, “werk julle eie heil uit met vrees en bewing” (vs 
12), sodat ons saam met Paulus mag uitroep: “Want vir my is die lewe 
Christus en die sterwe wins” (Fil. 1:21).

Die rede waarom ons diensknegte en diensmaagde is en kan wees, 
“onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te 
midde van ’n krom en verdraaide verslag” (vs 15), is juis omdat ons 
in Christus alles genadiglik ontvang het (Fil. 1:29, 30; Rom. 8:32) om 
“ligte in die wêreld” te wees, om ons innerlike roeping te bevestig met 
ons uiterlike roeping in en te midde van hierdie wêreld. En daardie 
lig is Christus, sy Woord, die verkondiging van die lig-evangelie en 
’n lewenswyse wat daaruit vloei en getuig: God red, daar is hoop te 
midde van ’n verlore, krom wêreld.

En die doel van alles is die inwendige en uitwendige roeping: “… 
sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die 
hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke 
tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God 
die Vader” (2:10–11).

Sing: Psalm 96-1:7, 8
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Saterdag 7 Januarie

Skrifgedeelte: Johannes 3:1-21
Fokusgedeelte: Johannes 3:3

Wedergeboorte: Slegs nuwe mense sal die koninkryk van God 
sien

Jesus se wonderwerke het Nikodemus beïndruk. Hy sluip in die nag 
na Hom en sê-vra om sekerheid te kry: “Dit lyk of u van God af kom 

en dat Hy by u is.” Wie is hierdie rabbi dan tog?
Nikodemus het Skrifkennis gehad as “die bekende leermeester 

van Israel” (Joh. 3:10). Hy het Jesus se prediking en wondertekens 
geken, maar Hom nie erken nie. “Ons praat oor wat ons weet, en ons 
getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis 
nie” (3:11). Hulle was siende blind vir die koninkryk van God (3:3). 
Daarom was dit nog vir hulle gesluit (3:5).

Hoe kry ek deel aan die koninkryk van God? Nie deur kennis van 
die Skrif alleen nie. Met al die kennis kan ons tog nog blind wees. Nie 
deur kennis van wonderwerke alleen nie. Dalk is Jesus vir jou net ’n 
wonderdoener. Ons oë moet oopgaan vir Wie Jesus is, sodat ons in 
Hom glo.

Net mense wat geestelik nuut gemaak word, se blindheid word 
genees. Hulle sien dat Jesus na die wêreld gestuur is om God se 
lief de te betoon. Hulle sal die koninkryk sien, vir Koning Jesus as 
Ver l osser erken en begin volg. Hulle is nie meer in die duisternis en 
haat die lig nie, maar kom na die lig wat Jesus gebring het. Slegs 
vanweë die wedergeboorte deur die Gees kom daar geloof en oë wat 
die geestelike dinge kan sien en verstaan.

Glo jy in Jesus Christus as Seun van God? Onderwerp jy jou aan 
sy koningsheerskappy? Kom jy na die hemelse lig toe, sodat jou 
sonde ontbloot, maar ook vergewe word? Gee dan aan die Gees van 
God die dank en eer, omdat Hy jou uit die natuurlike dood gered het 
en nuwe lewe gegee het.

Sing: Skrifberyming 2-4 (33): 1, 2, 3
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
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Sondag 8 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2:6-16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 2:12

Wedergeboorte: Die wysheid van God deur die Gees geopenbaar

Die apostel Paulus was diep bewus daarvan dat sy prediking nie 
deur almal met geloof beantwoord is nie. Tog skryf hy met dank 

en erkenning aan God: “Die boodskap wat ek verkondig, het julle 
oor tuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die 
kragtige werking van die Gees” (1 Kor. 2:4). Oor hierdie geheimenis 
dat sommige oortuig word, maar dat ander verhard bly, skryf hy dan 
verder.

Die wysheid wat in opdrag van Jesus Christus verkondig word, 
ver skil van die wysheid van die wêreld. Diegene wat nie ryp is vir die 
wysheid van God nie, hoor dit, maar word nie oortuig nie. Hulle gaan 
verlore.

Die wysheid van God is “die verborge waarheid” (2:7). Dit is die 
open baring van die heerlikheid van God wat uit genade aan mense 
geskenk word. Hierdie wysheid is in Christus geopenbaar. Hy is die 
vryspraak, die heiliging en die verlossing wat van God kom (1 Kor. 
1:30).

Hierdie insig maak ons tegelyk nederig en dankbaar. Nederig, 
omdat jy nie iemand se hart en verstand vir die evangelie kan oop-
maak nie. Net die Gees van God kan die natuurlike mens se gees 
binnedring en ontvanklik maak. Die natuurlike mens word deur die 
Gees weergebore. Anders sou die evangelie vir hom onsin bly, selfs 
al het hy hoeveel wêreldse wysheid.

Dit maak die getuie vir Christus egter ook diep dankbaar, omdat 
jy weet dat jy nie vergeefs saai nie. Of jy die evangelie aan jou kind 
oordra, of aan ’n ongelowige vriend, aan ’n rou heiden of iemand wat 
in ’n valse godsdiens opgevoed is met ’n haat vir die evangelie – die 
Gees van God kan daardie persoon wat Hy wil red, tot oortuiging 
bring. Ons roeping is om getrou en in geloof die boodskap oor te dra 
“met woorde wat die Gees ons leer” (2:13).

Sing: Psalm 19-1:1, 4
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
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Maandag 9 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:10-25
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:23

Wedergeboorte: God gee nuwe lewe deur sy lewende en ewige 
Woord

Die eerste lesers was vreemdelinge in hierdie wêreld (1 Pet. 1:1). 
Tog is hulle geseën met ’n nuwe lewe in Christus, asook nuwe 

hoop “op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis” in 
die hemel (1:4). Met die versekering van bewaring om daardie erfenis 
te ontvang. Wat ’n wonderlike voorreg en genade!

Maar hoe kry vroeëre afgodsdienaars deel aan hierdie seën in 
Christus? Hoe verander sondaars se lewens om vervul te word met 
on uitspreeklike blydskap?

Slegs op een manier: “Julle is immers weergebore, nie uit vergank-
like saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige 
woord van God” (1:23). En so is dit vir elkeen wat deur Christus ver-
los word. God se lewegewende ingrype. Die onverganklike saad wat 
deur mense gesaai word, kom van God. Van die ou profete word 
geskryf: “Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit ver-
kondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word” (1:11). Ook 
die evangeliepredikers word gelei “deur die Heilige Gees wat van die 
hemel af gestuur is” (1:12).

Hierdie nuwe lewe as geredde vreemdelinge plaas ’n verantwoor-
delikheid op elkeen. Om in die geloof en hoop te volhard, maar ook 
om te breek met die begeertes van vroeër en heilig te leef, soos die 
Here heilig is (1:16). Gelowiges leef as vreemdelinge in die wêreld, 
omdat hulle nie welkom is in die goddelose en losbandige kringe nie. 
Een uitstaande kenmerk is dat hulle ’n hartlike, ongeveinsde en vurige 
liefde vir mekaar het (1:22). Dit is nuut, dit is tot eer van God.

Moenie die verkondiging van die Woord as saad van die weder-
geboorte minag nie. Lees dit met aandag, dra dit getrou oor aan jou 
kinders en ander wat jou pad kruis. Dit is die genademiddel waardeur 
God mense bereik om hulle gereed te maak vir sy heerlikheid.

Sing: Psalm 40-1:3, 4
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
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Dinsdag 10 Januarie

Skrifgedeelte: Hebreërs 11:1-7
Fokusgedeelte: Hebreërs 11:1 (AFR53)

God gee sekerheid deur geloof

Om te glo, is om opreg oortuig te wees dat die Here Jesus ook vir 
jóú gesterf het en vir jóú uit die dood opgestaan het. Wie so glo, 

is met God versoen en vir ewig sy kind. Van hierdie geloof wat die 
Heilige Gees in ons harte bewerk het, hoor ons meer in Hebreërs 11.

Hierdie geloof is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 
Dit beteken dat jy wat deur jou geloof ’n kind van God geword het, 
doodseker is dat jou Vader in die hemel vir jou alles sál gee en doen 
wat Hy belowe het om vorentoe nog vir sy kinders te gee en te doen.

Hierdie geloof is ook ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 
Al sien jy nog nie die Here en dit wat Hy vorentoe vir ons gaan gee en 
doen nie, weet jy só seker dat dit werklikheid gaan word dat hierdie 
geloofsoortuiging vir jou soos ’n bewys daarvan is.

Hierdie geloof is onmisbaar vir ’n lewe saam met God (vs 6). As 
jy nie glo dat God bestaan en dat Hy Hom laat vind deur mense wat 
Hom soek nie, is daar nie ’n band met God nie en leef jy sonder Hom.

Hierdie geloof is ook nie net ’n blote siening nie, maar ’n krag wat 
gelowiges anders laat dink oor sake as ongelowiges (vs 3), wat hulle 
dring om God te dien (vs 4) en om in geestelike gemeenskap met 
Hom te lewe (vs 5), wat hulle laat doen wat Hy van hulle verwag, al 
druis dit teen die gang van die hele mensdom in (vs 7).

Met hierdie diep en vaste sekerheid van die ware geloof kan en 
moet ons vandag ook die Here soek en dien en gehoorsaam.

Sing: Psalm 37-1:23, 24, 25
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Woensdag 11 Januarie

Skrifgedeelte: Jakobus 2:14-26
Fokusgedeelte: Jakobus 2:26 (AFR53)

’n Lewende geloof

Een van die grootste illusies oor Christenwees is dat jy tot geloof 
kan kom, maar dan kan bly lewe net soos mense wat nie glo nie.

Geloof en goeie werke (“goeie werke” is konkrete gehoorsaamheid 
aan opdragte van die Here) is twee kante van dieselfde muntstuk. 
Egte geloof en gehoorsaamheid aan God kan nooit die een sonder 
die ander een bestaan nie. Net soos niemand sonder geloof God kan 
behaag nie (Heb. 11:6) – gered kan wees nie – net so kan niemand 
regtig glo sonder om die pad van gehoorsaamheid aan die Here te 
begin loop nie.

Dit beteken egter nie dat ons gered word omdat ons goeie werke 
doen nie. Ons word alleen deur geloof in Jesus Christus gered. Sý 
goeie werke tel vir ons wanneer ons in Hom glo – so het die Here ons 
duidelik deur Paulus geleer.

Daar is egter meer oor ons redding te sê, en dit leer die Here ons 
deur Jakobus. Dit is naamlik dat ’n ware geloof nooit sonder goeie 
werke sal wees nie, net soos wat ’n goeie boom nie sonder goeie 
vrugte sal wees nie. Abraham en Hagar se geloof in die Here het hulle 
immers laat dóén wat die Here in hulle omstandighede gedoen wou 
hê. Geloof sonder hierdie gehoorsaamheid is ’n dooie geloof. Dit is 
net so dood soos ’n liggaam sonder ’n gees, soos die liggaam van ’n 
mens wat gesterf het.

Christus het ons nie gered om onveranderd te bly nie, maar om ons 
deur die Heilige Gees nuwe mense te maak, mense wat anders wens 
en dink en gesels en doen as mense wat nie glo nie. En mense wie 
se lewens só nuut word, kan seker wees dat hulle geloof ’n lewende 
geloof is.

Sing: Psalm 92-1:6, 7
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Donderdag 12 Januarie

Skrifgedeelte: Romeine 8:1-17
Fokusgedeelte: Romeine 8:9b (AFR53)

Sonder die Heilige Gees geen band met Christus nie

In ons geloof is die werk van die Heilige Gees onmisbaar. Hierdie 
Skrif ge deelte beskryf belangrike fasette van die Heilige Gees se 

werk in ons verlossing, dit wat Hy in en met die mense doen wat deur 
die Vader uitverkies is en vir wie die Seun sy lewe hier op aarde ge-
gee het.

Hy laat mense (byvoorbeeld) geestelike dinge dink in plaas van 
sondige dinge (vs 5). Hy laat hulle die sonde wat daar nog in hulle is, 
doodmaak (vs 13). Hy lei hulle om dié soort lewe wat Hy by ons wil hê 
(bv. Gal. 5:22), te lewe (vs 14). Hy oortuig die gelowiges dat hulle nou 
kinders van God is, vir wie die ewige heerlikheid wag (vs 16). Hy vat 
hulle vrees vir God se oordeel oor hulle sondes weg en gee vir hulle 
die vrymoedigheid om God as Vader aan te roep (vs 15). 

Hy laat hulle dus die goeie werke doen waarsonder die geloof van 
mense ’n dooie geloof is, soos wat ’n liggaam sonder ’n gees ’n lyk is 
(Jak. 2:26).

Hy is só onmisbaar dat as ’n mens Hom nie het nie – as Hy nie in 
jou woon en werk nie – dan behoort jy nie aan Christus nie en is jy dus 
nie ’n kind van God nie.

Mense wat amper nooit oor geestelike dinge dink nie, nie die 
sondes in hulle lewe bestry nie, nie enige tekens van die vrug van 
die Gees in hulle lewens wys nie, nog bang is vir God se oordele, 
huiwerig is om God as Vader aan te roep, kan hulleself dus nie sonder 
meer gelowiges noem nie.

Soveel te meer rede om te bly smeek dat die Gees van God in ons 
sal woon en werk, sodat ons sal glo en nuut sal lewe.

Sing: Skrifberyming 8-1 (14):1, 2
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Vrydag 13 Januarie

Skrifgedeelte: Kolossense 3:5-17
Fokusgedeelte: Kolossense 3:9-11

Ons nuwe menswees in Christus

Ons nuwe menswees in Christus staan voorop in die brief aan die 
Kolossense. Gebore as kinders van Adam, het die Kolossense 

geweet hoe dit was om “vervreemd en vyandig van verstand te wees, 
wat bose dade doen”, want dit is hoe hulle was voordat hulle op 
Chris  tus vertrou het. Inderdaad, dit is die toestand van alle gevalle 
mense behalwe Jesus, wie se dood en opstanding sy volk uit hierdie 
duisternis en in God se wonderlike lig verlos (Kol. 1:21-23).

Jesus Christus alleen breek die mag van sonde en haal mense uit 
die toestand om in Adam te wees – die mensdom in sy gebrokenheid, 
magteloosheid en onheiligheid, die manier waarop ons nie ontwerp 
is om te funksioneer nie (2:1-15). Hierdie ou mensdom is in Christus 
dood verklaar en gelowiges word nou in Hom nuwe, volmaakte 
mense verklaar. Om ’n Christen te wees, beteken om as nuwe mense 
in Jesus te leef; om liefde, heiligheid, sagmoedigheid, geduld en al 
die ander eienskappe wat van gelowiges ware mense maak, aan te 
trek (3:1-17). Wanneer ons hierdie eienskappe uitleef in verhouding 
tot ander in die kerk en in die wêreld, leef ons Christene soos God 
oorspronklik alle mense ontwerp het om te lewe en die kerk word die 
uitdrukking van wat mense veronderstel is om te wees.

Die beeld van God is nie heeltemal vernietig in die gevalle mensdom 
nie, maar ons sin van wat dit beteken om te funksioneer soos ons 
oor spronklik ontwerp is, is erg verdraai. Gevolglik moet ons leer wat 
dit beteken om mens te wees, en dit kan slegs gedoen word in die 
konteks van ’n kerk wat getrou is aan die Woord van die Verlosser wat 
die beeld van God is. Ons kan nie geestelik groei nie, en nog minder 
leer om mens te wees, sonder die ware kerk van Christus. Mag ons 
onthou dat ons groot Verlosser ons nie net van sonde red nie, maar 
ons ook red tot ware menswees. Laat ons uitgaan en leef in navolging 
van Hom, sonder Wie ons nooit sou weet wat dit is om mens te wees 
en ten volle die beeld van God te dra nie.

Sing: Skrifberyming 24:2, 3
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Vaalharts)
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Saterdag 14 Januarie

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:11-21; Heidelbergse Kategismus v/a 
88
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:17

Opregte bekering

Ons kan nie ’n lewe van dankbaarheid lei as ons nie gered is nie. 
Eers moet ons tot bekering kom – die Gees moet ons harte ver-

ander, en ons moet die evangelie hoor en in geloof daarop reageer 
(Rom. 8:29-30). Jesus het versoening gedoen vir die sondes van sy 
mense aan die kruis, maar die voordele van hierdie versoening word 
nie werklik in ons ervaring tot en met ons bekering nie.

In Vraag en Antwoord 88 van die Heidelbergse Kategismus bely 
ons ware bekering. Fundamenteel is bekering die afsterwe van iets 
ouds en die koms van iets nuuts. Bekeerde mense is, vertel die apos-
tel Paulus vir ons, nuwe skeppings in Christus (2 Kor. 5:17). Daar is 
’n beslissende breuk met die ou lewenswyse en ’n omhelsing van 
Christus en sy wil.

Die metafoor van die heengaan van die oue en die koms van die 
nuwe is algemeen in Paulus se geskrifte. Gewoonlik word dit be skryf 
in terme van dood en opstanding. Romeine 6:1-4 verduidelik byvoor-
beeld dat ware bekeerlinge tot Christus vir sonde gesterf het. Hulle 
het hulle pogings om ’n wet vir hulleself te wees, verloën. Deur van 
sonde te vlug en na die Verlosser te hardloop, is hulle ou self in die 
graf begrawe. Op hulle beurt is hulle saam met Christus opgewek. 
Hulle nuwe self is opgewek in krag, net soos Jesus opgewek is. Hier-
die nuwe self leef tot geregtigheid, net soos ons Verlosser tot ge reg-
tigheid lewe. Anders as Jesus, sal daar tye wees wanneer die be-
keerling sondig en optree soos sy dood-en-begrawe ou mens (1 Joh. 
1:8-9). Tog sal ware bekeerlinge nie tevrede wees om in sonde te bly 
nie, maar hulle sal versteur word deur hulle wetsoortreding, hulle sal 
berou hê en hulle sal hulle vlees doodmaak deur die krag van die 
Gees (Rom. 8:13).

Die weg na die lewe is die weg van die dood – die dood vir sonde 
en self. Slegs as ons eers aan sonde sterf, kan ons tot nuwe lewe 
opgewek word en nuwe skepsels in Christus word. Dit gebeur beslis-
send by bekering, maar die Christelike lewe is die proses om elke 
dag die sonde af te sterf en die lewe te soek wat ons s’n is in Christus 
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Jesus deur die krag van die Heilige Gees. As ons werklik een keer in 
ons bekering vir die sonde gesterf het, sal ons daagliks probeer sterf 
aan die sonde wat nog in ons lewens oorbly.

Sing: Psalm 119-1:20, 39
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Vaalharts)

Sondag 15 Januarie

Skrifgedeelte: 2 Kronieke 33:1-13
Fokusgedeelte: 2 Kronieke 33:12

Bekeer jou op grond van God se guns (genade)

Manasse het sy pa Hiskia as koning opgevolg en die hervorming 
wat sy pa ingestel het, alles ongedaan gemaak. Met al sy afgode-

diens het hy koning Agab geëwenaar in goddeloosheid. Hy het selfs 
verder gegaan en ook die son en maan en alle hemelliggame aanbid. 
Nêrens tevore in die geskiedenis van Juda het so iets gebeur nie. Hy 
het selfs sy kind vir Molog geoff er.

Kan so ’n man gered word? Is daar kans op bekering? Die antwoord 
is: Ja! Hy kan gered word as hy tot ware bekering kom. Dié bekering 
waarin Manasse ook uiteindelik deel gekry het. Manasse het met 
waaragtige berou hom voor God verootmoedig en in opregtheid tot 
God gebid en God se guns gesoek!

Bekering gaan alles oor God se guns. Dit gaan oor God se genade. 
Dat God sonder enige verdienste van die mens se kant, uit louter 
genade, op grond van die voldoening van Jesus Christus, aan die 
mens volkome geregtigheid en heiligheid skenk en ook nuwe harte 
waaruit die ware bekering moontlik is.

Manasse se wonderlike bekering maak hom nie beter as enige 
ander mens nie, dit bevestig net hoe groot God se guns (genade) is. 
Alleen daarom is dit vir enige ander sondaar, ongeag sy baie sonde, 
moontlik om deur die genade van God tot bekering te kom.

Hierdie bekering word sigbaar en duidelik wanneer ’n sondaar, 
soos Manasse, hom in verootmoediging biddend tot God wend. Selfs 
die mees verharde mens kan bekeer word – al moet God ’n oorlog 
gebruik vir die redding van een mens, soos in die geval van Manasse. 
God sal selfs meer as dit gebruik. Hy sal sy eniggebore Seun, Jesus 
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Christus, na die aarde stuur om ons sonde te betaal en om deur die 
genadewerk van sy Gees ons te bekeer van al ons sonde.

Sing: Psalm 31-1:5, 17
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)

Maandag 16 Januarie

Skrifgedeelte: Esegiël 36:24-32
Fokusgedeelte: Esegiël 36:22

Bekeer jou ter wille van God se Naam

God is heilig, daarom moet sy volk ook heilig wees en sonder sonde 
in gehoorsaamheid aan Hom lewe. Dit het Israel nie gedoen nie. 

God vertoorn Hom oor die sonde en hulle word in ballingskap wegge-
voer. Steeds doen hulle sonde en onteer die Naam van die Here. 
As heilige God kan Hy dit nie daar laat nie. Hy gryp in en bewerk 
verandering. Dan vind ons hierdie treff ende beskrywing van God se 
guns (genade) in die bekering van God se volk. Ons lees hier net van 
God se weldade. Hy maak hulle bymekaar en bring hulle na hulle 
grond. Hy reinig hulle en gee vir hulle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees. 
Hy sal die hart van klip verwyder en sorg dat sy vaste voorskrifte 
nagekom word. Sodoende sal almal besef dat Hy die heilige en 
almagtige God is. So sorg God Self vir die eer van sy Naam. Ons is 
ook skuldig aan sonde en ongehoorsaamheid. Ons onteer sy Naam 
op baie terreine van die lewe. Om die eer van sy heilige Naam te 
her stel, het God sy eniggebore Seun, Jesus Christus, gestuur om 
ver soe ning vir ons sonde te doen. En deur die Heilige Gees woon en 
werk God in ons harte en lewens om ons voortdurend te bekeer, om 
ook vandag met sy krag teen die sonde te stry en om met lus en liefde 
(nuwe harte) volgens die wil van God te lewe. Dan sal ons gereeld 
bid: “Laat u Naam geheilig word.” Dan sal ons moeite doen om Hom 
reg te ken sodat ons sy Naam reg kan bely, en sal ons Hom roem 
en prys in al sy werke waarin sy heerlikheid skitter. Dan sal ons lewe 
ook gerig wees op die enkele doelwit om met ons woorde, dade en 
gedagtes sy Naam te eer en te prys.

Sing: Skrifberyming 14 (8-1):1, 2
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Dinsdag 17 Januarie

Skrifgedeelte: Hebreërs 5:11 – 6:8
Fokusgedeelte: Hebreërs 5:13, 14

Bekeer jou, want jy kan nie van melkkos alleen lewe nie

Word jy maklik beïnvloed deur allerlei leringe? Twyfel jy soms of 
jou geloof en jou kennis van die Woord reg is? Verval jy maklik in 

onsekerhede as iemand jou vra of iets reg is om te doen? Indien wel, 
dan is jy in dieselfde situasie as die eerste lesers van die Hebreërbrief.

In die voorafgaande gedeelte het die skrywer die reddingsmag van 
Christus en sy hoëpriesterlike werksaamhede aan hulle verkondig. 
Daar is egter baie meer oor hierdie reddingswerk te sê, maar die 
lesers is nog nie daarvoor opgewasse nie. Hulle moes al leraars 
wees, maar is nog net leerlinge. Hierdie Hebreërs was al ’n rukkie 
in die Christelike geloof. Daarom behoort hulle geestelike lewe al op 
’n gevorderde peil te wees, soos volwassenes wat al vaste kos kan 
in neem en verteer. Intussen het hulle teruggesak en soos klein kin-
der  tjies net van melk gelewe.

Die Christelike godsdiens kan deur die eenvoudigste, soos ’n kind, 
gevat en waardeer word. Tog is sy omvang en diepte ook so dat dit tyd 
en studie vat om alles te begryp. Hoewel geloofsake kinderlik aanvaar 
moet word, moet daar ook groei in die geloof wees. God gee aan jou 
voedsame geestelike kos. Daar is melkkos vir kindertjies, vir wie ook 
pas begin het in die Christelike geloof. Dan is daar ook vaste kosse 
vir volwassenes, vir hulle wat al gevorder het in die Christelike geloof.

Indien jy besig is om terug te sak in die geloof, moet jy jou biddend 
bekeer, want jy kan nie net van melkkos lewe nie. Maak tyd en lees 
en bestudeer jou Bybel. Dit bied aan jou in Christus die ware voedsel 
vir die ewige lewe. Dan kan jy volhard op jou geloofspad en sal jy nie 
rondgeslinger word deur allerlei leringe nie. Dan kan jy met sekerheid 
en vreugde die Here dien.

Sing: Psalm 119-1:7
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Woensdag 18 Januarie

Skrifgedeelte: Galasiërs 2:15-21
Fokusgedeelte: Galasiërs 2:16 (AFR83)

Net Christus kan ons regverdig maak!

“Self!” Dit is een van die eerste woorde wat ’n kleuter gewoonlik 
kan sê. Ja, ons wil graag dinge self doen. Ook as dit by ons ver-

lossing kom, is die mens geneig om te dink dat hy homself kan red. 
Ek moet net goed genoeg wees en goed genoeg leef, dan verdien ek 
dat God my sal red, dink baie.

Om waarlik in gemeenskap met God te leef, is dit nodig dat ons 
regverdig gemaak sal word. Om regverdig gemaak te word, beteken 
dat jou sonde en sondeskuld weggeneem word, sodat jy skoon gewas 
voor die heilige God kan verskyn.

Nou is daar twee moontlikhede. Die eerste is om self jou sonde 
uit te kanselleer met ’n volmaakte lewe, om jou verlossing self te 
verdien, maar die Woord sê dit is onmoontlik: “... want geen mens 
word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie” 
(Gal. 2:16). Ons is immers dood in ons sonde en kan ons nie self le-
wend maak in die geloof nie.

Die tweede moontlikheid, wat die Woord self verkondig, is dat ons 
deur Jesus Christus regverdig gemaak word. Dit beteken dat God 
die Vader ons regverdig verklaar omdat ons deur die soendood van 
Jesus Christus aan die kruis geregverdig is toe Hy ten volle vir ons 
sondeskuld betaal het: “Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus 
gekom, en dit is hoe ons vrygespreek (regverdig gemaak) is: deur in 
Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie ...” (Gal. 2:16).

Christus alleen kan ons regverdig maak met sy kruis en opstanding 
– en ons word, sonder dat ons dit verdien, alleen uit genade gereg-
ver dig as ons in Hom glo. Deur Christus alleen, uit genade alleen, 
deur geloof alleen!

Sing: Skrifberyming 10 (5-4):1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Donderdag 19 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:1-11
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:2 (AFR83)

Die evangelie van regverdigmaking deur Christus alleen!

Daar is ongelukkig steeds gelowiges wat dink dat hulle hulself 
regverdig maak in God se oë deur sekere dinge te doen. Dinge 

soos byvoorbeeld Bybellees en bid en goeie werke. Dit is ’n tendens 
wat Paulus ook raakgeloop het by die gemeentes wat hy besoek het.

Hierdie mistasting het die Korintiërs ook bedreig. Daarom skryf 
Paulus aan hulle: “Deur dié evangelie word julle ook gered as julle 
vashou aan die boodskap soos wat ek dit aan julle verkondig het. As 
julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom” (1 
Kor. 15:2). En dan gaan Paulus voort om die belangrikste van dit wat 
hy aan hulle oorgelewer het, op te som in vers 3-8: Christus het vir 
ons sonde gesterf, volgens die Skrifte, hy is begrawe en het op die 
derde dag opgestaan uit die dood, en daarna het Hy aan baie mense 
verskyn.

Ja, die evangelie wat Paulus deurgaans verkondig het, is dat God 
heilig is en dat jy alleen in gemeenskap met Hom kan leef as jy deur 
Hom regverdig verklaar is. Verder: Jy kan alleen regverdig verklaar 
word as Jesus Christus jou, wat dood is in jou sonde, regverdig 
gemaak het deurdat Hy vir al jou sondes aan die kruis betaal het. 
Paulus beklemtoon dit in vers 2 dat ’n mens alleen só, deur Christus, 
gered kan word – en as jy anders glo, het jy tevergeefs tot geloof 
gekom.

Hierdie evangelie is die ware evangelie en dit vul jou met dank-
baarheid, omdat jy glad nie deur jou eie verdienste nie, maar deur 
Christus alleen, uit genade alleen, gered word! Hou vas hieraan. Dit 
is die ware evangelie!

Sing: Skrifberyming 8 (5-3):1
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Vrydag 20 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:17-21
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:19

Ons is losgekoop met Christus se bloed en behoort ewig aan 
Hom

Kan ’n gelowige sy/haar redding verloor? Loop ons die gevaar om 
een dag nie meer aan die Here te behoort nie? In moeilike tye 

stoei ons soms met vrae soos dié.
Die Here gee egter vir ons troos en hoop wanneer ons in 1 Petrus 

herinner word dat ons met Christus se kosbare bloed vrygekoop is 
en daarom ewig aan Hom behoort. Hy het die duurste prys vir ons 
betaal. Deur Hom is ons ewig regverdig. Hy het die volmaakte off er 
gebring – Homself.

Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons hou nie vas aan die 
dinge van hierdie wêreld nie. Die dinge van hierdie wêreld gee nie 
ewige troos en hoop nie. Ons vrees God en rig ons geloof en hoop 
op Hom. Ons plaas ons vertroue, ook vir die instandhouding van 
ons geloof, op God. God wat in sy liefde ons Here Jesus gestuur het 
om ons regverdig te maak. As ons verhouding met God van onsself 
afgehang het, sou ons dit kon verloor. Omdat Christus ons losgekoop 
het, staan ons verhouding met God ewig vas.

Moenie op jouself vertrou nie. Moenie dink jy kan jouself red deur 
aardse dinge nie. Fokus op Christus wat jou losgekoop het om ewig 
aan Hom te behoort.

Is dit moontlik vir ’n gelowige om sy/haar redding te verloor? Nee! 
Christus het jou met sy kosbare bloed losgekoop. Jy behoort vir ewig 
aan Hom. Niemand kan dit verander nie. Dank God daarvoor met jou 
lewe!

Sing: Psalm 71-1:9, 14
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)
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Saterdag 21 Januarie

Skrifgedeelte: Johannes 15:1-8
Fokusgedeelte: Johannes 15:5

Wanneer jy in Christus is, sal jy geloofsvrug dra

Wat gebeur in jou lewe wanneer jy deur Christus regverdig gemaak 
is? Jy dra geloofsvrug! Om een of ander rede dink sommige 

mense die Here se pad met ons eindig by ons verlossing. Ons is nou 
regverdig – ons kan dus maar doen wat ons wil. Die Here leer ons 
egter in Johannes 15 dat mense wat regverdig gemaak is, mense wat 
in Christus geplaas is, vrug sal dra. God sorg daarvoor.

Hy snoei ons – met die Woord en deur beproewings – sodat ons 
al hoe meer groei en al hoe meer geloofsvrug dra. Sodat ons al hoe 
meer lewe soos Hy dit wil hê. Die snoeiery is dikwels seer en moeilik, 
maar dit is nie doelloos nie. Wanneer ons in Christus bly en Hy in ons, 
sal ons vrug dra. Hoe bly Hy in ons? Deur sy Gees. Deur sy Woord 
(vs 7). 

Wanneer ons in alles op Christus vertrou, kan ons aan die belofte 
vashou dat God vir ons alles sal gee wat ons nodig het. Dan kan ons 
seker wees dat ons vir die dinge sal bid wat God vir ons wil gee en Hy 
sal dit vir ons gee.

Kan jy die vrug van geloof in jou lewe sien? Hoor die ernstige 
waarskuwing: Moenie dink jy kan sonder die Here lewe nie. ’n Loot 
kan nie lewe as hy nie in die wingerdstok is nie. ’n Loot wat nie vrug 
dra nie – iemand wat nie waarlik in Jesus glo nie – word afgesny.

Bly in Hom en dra vrug. Dit maak die Vader se Naam groot. Dit gee 
jou die versekering dat jy waarlik in Christus is.

Sing: Psalm 92-1:6, 7
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)
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Sondag 22 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:10-16
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:13 (AFR53)

Heilig lewe in die lig van Christus se wederkoms begin in jou 
gedagtes

Wanneer jy besoekers in jou huis gaan ontvang, bestee jy tyd 
en energie om alles in orde te kry vir hulle koms. Elke Sondag 

bely ons dat Jesus Christus weer na hierdie wêreld sal kom. Ons 
gelowiges wag in gespanne afwagting op sy koms, want Hy is ons 
Here en Verlosser. Daarom motiveer Jesus se wederkoms ons om 
heilig te lewe. Dit wil sê, ons wil alles in orde kry vir sy koms.

Ons voorbereiding vir die wederkoms van Jesus begin by onsself 
en dit begin in ons gedagtes. Ons word opgeroep om die lendene van 
ons verstand te omgord. In ons kultuur sal ons sê: Rol op jou moue. 
Die gedagte is om verstandelik voorbereid te wees om daadwerklik 
heilig te lewe.

Om heilig te lewe, begin in ’n mens se verstand, omdat wat jy 
dink, bepaal hoe jy lewe. Ons moet die sonde reeds uit ons gedagtes 
verban en ons bekeer en eerder ons gedagtes vul met die Woord 
van die Here. Ons gelowiges moet op ons hoede wees waarmee 
ons ons gedagtes vul, net soos ons moet let op wat ons eet. Ge-
reelde gemorskos gaan nie bydra tot ’n gesonde liggaam nie. Wie sy 
gedagtes vul met allerhande stories op TV en die geskinder in popu-
lêre tydskrifte, sal nie ’n heilige man of vrou word nie.

Om heilig te lewe, begin in ons gedagtes as ons gereeld dink aan 
ons Verlosser en sy genade. By sy wederkoms gaan Hy die fi nale 
verlossing vir ons skenk en ons vernuwe om gelyk aan Hom te wees. 
Die egtheid van my en jou bekering en geloof in Christus sal vir onsself 
duidelik word in ons gedagtewêreld.

Sing: Skrifberyming 14-3:3, 4
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Maandag 23 Januarie

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:17-24
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:25 (AFR53)

Gelowiges word heilig gemaak deurdat hulle met die nuwe mens 
beklee word

Die verlossing deur Christus waaraan jy deel gekry het deur die 
geloof, beteken nie dat jy reeds volmaak is nie. Deur die werking 

van die Heilige Gees groei jy tot volmaaktheid. Dit beteken dat jy 
onder die kragtige werk van die Heilige Gees die ou mens afl ê (22), 
jou laat onderrig sodat Hy jou denke kan vernuwe (23) en jy jouself 
met die nuwe mens beklee (24).

Drie dinge in verband met die nuwe mens:
 Die nuwe mens het met elke gelowige afsonderlik te doen en 

ook met al die gelowiges gesamentlik as gemeente. Verskillende 
mense word in een gemeente een nuwe mens gemaak (Ef. 2:15). 
Maar om met die nuwe mens beklee te word, is elke gelowige se 
persoonlike verantwoordelikheid binne die gemeente saam met 
ander gelowiges.

 God is die Skepper van die nuwe mens. In Christus is ons gelowiges 
nuut geskape om goeie werke te doen (Ef. 2:10). Die gelowige dink 
nie self uit wat dit beteken om ’n nuwe mens te wees nie. Die Gees 
maak die gelowige nuut met die Woord. Daarop volg die gelowige 
in die lewe in goeie werke wat God vir hom voorberei het.

 Die nuwe mens is na die beeld van God geskape. Dit wil sê, hoe 
meer die gelowige ’n nuwe mens word, hoe duideliker word die 
beeld van God in sy lewe. Wat jy as gelowige doen, dink of sê, 
kom dus al hoe meer in ooreenstemming met ware geregtigheid en 
heilig heid. Die gelowige se woorde en werke weerspieël dan al hoe 
meer die werke en woorde van God.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Dinsdag 24 Januarie

Skrifgedeelte: Titus 3:1-11
Fokusgedeelte: Titus 3:2, 5b (AFR53)

Hoe heiligmaking sigbaar word in ons verhouding met ander 
mense

In die brief aan Titus word telkens aangetoon hoe die gesonde leer 
daagliks ’n uitwerking op ons gelowiges se lewens het. In vers 4 tot 

7 word die verlossingsleer uitgespel. Onder andere skenk die Heilige 
Gees wedergeboorte en vernuwing. Die wedergeboorte besorg aan 
die sondaar ’n heel nuwe lewe om te leef en nie maar net ’n nuwe 
begin in die lewe nie. Aangesien ons nog swak is, werk die Heilige 
Gees vernuwend of heiligend in ons gelowiges. Hy maak die gelowige 
hoe langer hoe meer heilig om verantwoordelik die nuwe lewe te lei.

Hierdie heiligende werk van die Heilige Gees werk deur na ons 
tonge en ons gedrag. Wat ons tonge betref, ons let goed op na wat 
ons van en vir ander mense sê. Gelowiges belaster niemand nie. Dit 
wil sê, jy praat niks agter enigiemand anders se rug nie. En jy sê ook 
nie in sy gesig om ’n bakleiery uit te lok nie.

Mense wat heilig word, tree vriendelik en sagmoedig teenoor hulle 
naaste op. Vriendelikheid en sagmoedigheid is twee dele van die vrug 
van die Gees waarmee gelowiges hulle God en Verlosser teenoor 
ander mense verteenwoordig. Dit is die vriendelike aangesig van God 
wat sondaars na Hom toe aantrek. As ons mense na Christus toe wil 
aantrek, moet ons vriendelik wees teenoor hulle.

Sagmoedig beteken nie jy is ’n papperd wat deur almal rondgestamp 
word nie. Ons Here Jesus noem Homself sagmoedig. Sagmoedig 
beteken jy is ferm en terselfdertyd selfbeheersd in jou optrede. Jy 
wend jou krag positief en tot opbou van ander mense aan.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Woensdag 25 Januarie

Skrifgedeelte: Filippense 1:3-11 (AFR53)
Fokusgedeelte: Filippense 1:6

Geen halwe werk nie

Paulus dank God sonder ophou as hy aan die gemeente in Filippi 
dink. Hy dank God vir hulle gemeenskap aan die evangelie. Daar-

die gemeenskap was daar van die eerste dag af toe hulle die evan-
gelie van verlossing in Christus gehoor het. Dit is daar tot nou toe, 
skryf Paulus. Die gemeenskap aan die evangelie is dus blywend.

Die sekerheid oor die volhoubaarheid van die Filippense se geloof 
het nie met die Filippense self te doen nie, maar met God wat die 
geloof in hulle werk. God het die lidmate van Filippi se ore en harte 
oopgebreek toe hulle die heel eerste keer van Christus gehoor het. 
God hou hulle harte en ore oop om al meer en meer te wil hoor. God 
sal aanhou om dit te doen – tot op die dag van Christus se wederkoms. 
God doen nie halwe werk nie.

En dit is nie al wat God doen nie. Die Filippense is nie net hoorders 
van die Woord nie, maar ook daders daarvan. Hulle het navolgers van 
die Here geword. Hulle dink aan Paulus, wat in die gevangenis sit. 
Hulle help hom met die nodige lewensmiddele. Hulle bid vir hom sodat 
hy stand kan hou in sy swaar en moeilike lewensomstandighede. Die 
Gees van Christus het deur die bediening van die evangelie kragtig 
in die gemeente van Filippi gewerk. So het hulle tot geloof gekom. En 
so het hulle ’n voorbeeld geword vir baie ander Christene wat uit die 
heidendom tot bekering kom.

Paulus se uitspraak in vers 5 oor die Filippense se gemeenskap 
aan die evangelie, is kragtig. Vir gemeenskap gebruik hy die Griekse 
woord koinonia. In ons kerklike lewe wys koinonia meestal op die 
belewing van die gemeenskap van gelowiges onderling – dit wat ons 
uit liefde vir God vir mekaar doen. Koinonia aan die evangelie wys op 
die vaste fondament waarop die koinonia, die gemeenskap van die 
heiliges, rus.

Gemeenskap aan die evangelie beteken hoofsaaklik drie dinge:
• Die evangelie wat bedien word, word met dank ontvang.
• Die evangelie wat met dank ontvang word, word aangeneem as 

Woord van God.
• Die evangelie wat ontvang en aangeneem word, word uitgeleef.
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Hierdie aktiwiteite dui alles op God se genade in ons lewe. God 
laat ons in geloof volhard, tot die einde toe. Maar God se genade is 
tegelyk God se eis: beleef die gemeenskap aan die evangelie, voluit!

Sing: Psalm 40-1:3
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

Donderdag 26 Januarie

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 6:11-21 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 6:11

Gryp na die ewige lewe

Dit klink na ’n vreemde opdrag: Gryp na die ewige lewe! Die opdrag 
klink nog vreemder as ons enkele verse verder lees: Beveel die 

rykes in die teenwoordige wêreld dat hulle vir hulle ’n skat weglê, ’n 
goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan ver-
werf. Inderdaad vreemd. Hoe kan ’n mens na die ewige lewe gryp en 
dit verwerf? Tog is dit ’n Godgegewe opdrag.

Timoteus word in die eerste plek hiermee gekonfronteer. Teenoor 
soveel mense wat in hierdie lewe net na geld en aardse mag soek 
(daaroor gaan dit in 1 Tim. 6:3-10), roep Paulus die jong dominee 
Timoteus op om van hierdie dinge weg te vlug. Hy noem Timoteus 
“man van God”. In die Ou Testament word niemand soveel keer “man 
van God” genoem as die profeet Elisa nie. Elisa moet as man van God 
sy familie verlaat en sy leermeester Elia volg (1 Kon. 19). Belangriker 
nog: Hy moet die Here volg, oral waar die Here hom stuur.

Net so is Timoteus “man van God”. Hy moet van aardse versoekings 
wegvlug en God dien. Hy moet geregtigheid, godsaligheid, geloof, 
liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid najaag. Hy moet die goeie 
stryd van die geloof stry. So moet hy van sy heerlike geloofsbelydenis 
(vs 12) ’n kragtige geloofsbelewenis maak. Sy geloofsbelewenis moet 
sigbaar wees vir die gemeente en gemeenskap in Efese waar hy as 
predikant dien.

En so moet die gemeente in geheel “manne en vroue van God” 
wees. In gehoorsaamheid aan God moet elke gelowige die “pand be-
waar” (vs 20). Die pand wat bewaar moet word, is die kosbare skat 
van die evangelie. Christus se verlossende werk is die inhoud van 
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die pand. Hy en sy wat die pand bewaar, leef uit die verlossing in 
Christus. So ’n lewe is radikaal anders as die gejaag na geld en goed 
en aardse geluk. ’n Lewe vanuit Christus is ’n lewe wat sinvol en 
doelgerig is.

So trek die verskillende opdragte aan die einde van 1 Timoteus 6 in 
een punt saam. Uit genade gee God die ewige lewe, om Christus wil. 
Tegelyk roep Hy sy kinders op: Leef daardie lewe. Wees manne en 
vroue van God. Leef onder die kragtige leiding van die Heilige Gees. 
Wie dit doen, gryp na die ewige lewe – met mening, en inspanning 
van alle kragte.

Mag die genade met jou wees!

Sing: Psalm 119-1:62
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

Vrydag 27 Januarie

Skrifgedeelte: Johannes 6:30-40
Fokusgedeelte: Johannes 6:37-40 (AFR53)

Christus verloor niemand wat aan Hom behoort nie

Net een dag voor ons Here Jesus se woorde in Johannes 6:30-40, 
het Hy omtrent 5000 mans gevoed met vyf brode en twee vissies. 

Nou, een dag later, is die skare weer op sy spoor om nog gevoed te 
word. Wat Christus egter gee, is veel heerliker. Hy openbaar Homself 
as die brood van die lewe.

Die wonder van Christus as die brood van die lewe is dat elkeen 
wat na Hom kom en in Hom glo, nooit weer honger of dors sal kry nie 
(vs 35). Aardse brood moet jy eet en weer eet. Aardse brood is vir ’n 
oomblik daar en dan is dit op. Met Christus is dit anders. Glo in Hom, 
en dit is blywend. Eet, en jy word nie weer honger nie; drink, en jy 
word nie weer dors nie.

Hiervoor het ons hemelse Vader sy Seun gestuur om ons met die 
he melse brood te voed. In sy nimmereindigende liefde vir sy Vader 
voer Christus sy wil volkome uit. Elkeen wat in die geloof na Christus 
kom, sal Hy nooit uitwerp nie (vs 37). Elkeen wat die Vader aan Hom 
gegee het, sal Hy nooit verloor nie (vs 38).
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Die grond vir die volharding van die gelowiges is te vinde by God 
se bewaring van die gelowiges. Die werk wat God in ons begin het, 
sal Hy voleindig. Wie Hy laat eet van die brood van die lewe, sal altyd 
daardeur gevoed word. Wie eens deel het aan Christus, het altyd deel 
aan Christus.

Hierdie sekerheid skep vir elke gelowige die troos om in die geloof 
te volhard. Die grond vir ons volharding lê in Christus se bewaring. 
Wie bewaar word in Christus, sal volhard deur Christus, en wie 
volhard deur Christus, sal verheerlik word saam met Christus – want 
Hy verloor nie één wat die Vader aan Hom gegee het nie.

Sing: Psalm 107-1:2
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)

Saterdag 28 Januarie

Skrifgedeelte: 2 Timoteus 4:1-18
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 4:6-8 (AFR53)

Die kroon wat vir ons weggelê is

Met die skryf van sy tweede brief aan Timoteus, is Paulus opgesluit 
in ’n tronk in Rome. Die omstandighede rondom hom is pikdonker. 

Hy is bewus van vyande van die kerk wat die gesonde leer nie sal 
verdra nie (vs 3). Behalwe vir Lukas is al sy geliefdes ver van hom 
(vs 11). Sommige mense het hom baie kwaad aangedoen (vs 14). 
Boonop leef hy voor die werklikheid van sy sterfdag wat, menslik ge-
sproke, nie ver van hom is nie (vs 6). Paulus se omstandighede is 
pik donker.

En tog mag Paulus agter die tronk se tralies leef met ’n vaste hoop 
en sekerheid wat sy benarde omstandighede oortref. Hy kan terugkyk 
op ’n lewe waarin hy die goeie stryd gestry het, die wedloop voltooi 
het, die geloof behou het. Hy kon dit egter net doen, want “die Here 
het my bygestaan en my krag gegee” (vs 17). Die Here gee vir die 
gelowige krag om te volhard tot die dood toe.

Om hierdie rede is Paulus ook seker van wat voor hom lê: “Verder is 
vir my weggelê die kroon van die geregtigheid.” Hy is reeds regverdig 
gemaak met die geregtigheid wat Christus vir hom gegee het, maar 
ná sy sterwe sal hy daardie kroon in volmaaktheid ontvang. Binne 
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die donker tronksel skyn die heerlikheid van die lewe ná die dood. 
Dit word vir hom “weggelê”, veilig bewaar deur God wat dit vir Hom 
gegee het.

Hierdie kroon is nie net weggelê vir Paulus nie, maar vir “almal 
wat die verskyning van Christus liefgehad het”. Dit is die sekerheid 
waarmee ons in ons eie dag mag leef, afgesien van hoe donker die 
omstandighede is. “Die Here sal my verlos van elke bose werk en my 
red om in sy hemelse koninkryk in te gaan” – daar is die grond vir ons 
volharding. 

Wees dan in alles nugter, ly verdrukking, en vervul jou bediening!

Sing: Psalm 94-1:1, 8
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)

Sondag 29 Januarie

Skrifgedeelte: Filippense 1:12, 20-23; Hebreërs 2:14-18
Fokusgedeelte: Filippense 1:20, 23; Hebreërs 2:14, 15

Ons is hoopvol en vreesloos

Paulus het ’n mooi verhouding met die gelowiges in Filippi gehad 
en hy verseker hulle dat hy hoopvol en vreesloos is.

Paulus is in moeilike omstandighede – hy is in die tronk. Tog het hy 
’n verfrissende uitkyk op sy omstandighede, want Hy lewe Christus-
gefokus. Hy skryf ‘n brief van blydskap aan die Filippense en vertel 
vir hulle hoe sy tyd in die tronk eintlik baie positiewe dinge tot gevolg 
gehad het. Hy kon byvoorbeeld die evangelie aan die keiserlike wag 
(1:13) en selfs aan die huishouding van die keiser verkondig (4:22).

Dit is so dat Paulus nie weet wat met hom gaan gebeur nie. Sal 
hy vrygelaat word, of sal hy ter dood veroordeel word? Tog bly hy 
hoopvol dat Christus in sy liggaam verheerlik sal word, of hy dan lewe 
en of hy sterwe (1:20). Selfs al moet hy sterf, is hy ook vreesloos, 
want dit is veel beter om by die Here Jesus Christus te wees (1:23).

Ons moet leer om Christus-gefokus te leef in al ons omstandighede 
– goed en sleg. Dit sal ons hoopvol maak. Ons het hoop as ons besef 
die lewe gaan oor meer as ons. Ons is nie die hoofkarakter nie, Jesus 
Christus is. Ons het hoop as ons weet Jesus sal met ons doen en vir 
ons beskik wat Hy goed dink en Homself so verheerlik. Ons het selfs 
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die hoop dat ons ná ons Christus-gefokusde lewe verheerlik sal word!
Selfs al moet ons ook sterf, is ons vreesloos. Die Goeie Herder 

is daar om by jou te wees wanneer jy die onbekende van die dood 
betree (Ps. 23). Hy is Koning aan dié kant van die graf, maar ook aan 
die ander kant. 

Ons is sonder vrees, want ná die dood is daar nie meer vir ons 
veroordeling nie, maar verheerliking! Hy sal vir ons die kroon gee wat 
nie verwelk nie (1 Pet. 5:4).

Ons is hoopvol en vreesloos, want “of ons lewe en of ons sterwe, 
ons behoort aan die Here” (Rom. 14:8)!

Sing: Psalm 23-1:1-3
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)

Maandag 30 Januarie

Skrifgedeelte: Filippense 3:13-21; 1 Korintiërs 15:50-58
Fokusgedeelte: Filippense 3:14, 20, 21

Verheerlikte liggame vir ons heerlike hemelhuis

Die apostels spoor sy lesers aan om die wedloop van geloof te 
hardloop. Hulle moet nie toelaat dat die mislukkings of suksesse 

van hulle verlede hulle laat terugkyk en soos Lot se vrou in hulle spore 
stop nie. Hulle moet vooruitkyk na die Here Jesus Christus wat reeds 
by die wenstreep staan. Hy het die wedloop reeds klaargemaak en Hy 
is ons Voorbeeld en Afrigter.

Maar wat is die dryfkrag vir gelowiges om aan te hou hardloop, 
wanneer ons moeg en moedeloos word? Die apostel sê vir ons: Daar 
is ’n prys, ’n beloning wat wag! Moses kon ook op sy beurt aanhou en 
aanhou met die moeilike wedloop, omdat hy hierdie beloning voor oë 
gehou het (Heb. 11:26).

Die beloning is dat ons Huis toe sal gaan. Die hemel is ons huis. 
Ons verlang na ons vaderland en aan die einde van hierdie lewe sal 
ons as burgers van die hemel ook al die ewige voorregte en geluk van 
ons hemelhuis ervaar.

Die beloning sluit ook in dat ons liggame verander sal word om vir 
ewig in ons hemelhuis te woon. Ons liggame sal verheerlik word soos 
die liggaam van Jesus Christus, toe Hy opgestaan het uit die dood. 
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Hy is die “eersteling van die ontslapenes” (1 Kor. 15:20). Ons liggame 
sal herkenbaar wees en tog totaal anders – nuut, vry, onverganklik en 
verheerlik (1 Kor. 15:52, 53)!

Daar is van ons wat baie liggaamlike moeite ervaar terwyl ons die 
wedloop van die geloof hardloop. Ons sukkel met depressie, kroniese 
pyn, ouderdom, kanker en allerlei siektes. Kyk maar net vooruit na die 
wenstreep en sien die verheerlikte Jesus daar staan. Hy wag om jou 
te beloon. Hy wag om jou huis toe te neem en jou liggaam eens en vir 
altyd te bevry en te verheerlik.

Sing: Skrifberyming 57 (18-6):1-5
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)

Dinsdag 31 Januarie

Skrifgedeelte: Jesaja 9:5; Openbaring 20:1-6
Fokusgedeelte: Openbaring 20:6

Die oorwinning staan vas!

Daar is drie groot beskouings met betrekking tot hierdie duisend 
jaar waarvan Openbaring 20 praat:

 pre-millenium: Christus sal terugkeer vóór (pre-) die duisend jaar 
om sy Koninkryk op aarde te vestig;

 post-millenium: Christus sal terugkeer ná (post-) ’n tydperk van 
ongekende sukses in terme van die prediking van die evangelie, 
die ommekeer van sosiale onreg ensovoorts;

 a-millenium: Daar is geen (a-) letterlike duisend jaar nie, maar die 
mensdom leef nou reeds in die fi nale hoofstuk van mensegeskiedenis 
tussen Jesus se hemelvaart en wederkoms.
Hoewel ons as Christene miskien verskil oor ons interpretasie van 

Openbaring 20, is daar twee groot onmiskenbare feite waarop ons 
ons hoop kan vestig:
 Die eerste is dát die Here Jesus weer sal kom, hoewel die tye en 

geleenthede rondom sy wederkoms vir ons nog grootliks onbekend 
is.

 Die tweede onmiskenbare feit, ook vanuit Openbaring 20, is dat 
God soewerein is. Hy oefen gesag uit oor alle magte en kragte – 
selfs die “ou slang”, Satan.
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Die oorwinning staan vas, die heerskappy is op die skouers van die 
groot Vredevors (Jes. 9:5). Ons kan met groot sekerheid vooruitkyk 
na die dag wat ons by Jesus Christus sal wees om in heerlikheid 
saam met Hom te regeer!

“... die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; 
en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy 
geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik” (Rom. 8:30).

Sing: Psalm 45-1:12-16
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)
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KWARTAAL 1 – GEMEENSKAP MET GOD

FEBRUARIE: TABERNAKEL, WETGEWING EN VERBOND 

Woensdag 1 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 2:23 – 4:31
Fokusgedeelte: Eksodus 3:13-15; 4:2, 3, 11, 17, 20, 24-26

Eer die HERE én ook die dinge van die HERE!

Hierdie maand konsentreer ons op hoe die HERE gemeenskap 
beoefen met sy kerk deur middel van sy verbond, wetgewing en 

die tabernakel. Dit handel oor die HERE en die dinge van die HERE. 
Die HERE en sy dinge hoort bymekaar. Dit moet onderskei word, 
maar mag nie geskei word nie. Ons mag nie ’n bespotting daarvan 
maak nie, maar moet dit juis eer!

Die HERE – Wie is Hy? Hy stel Hom op ’n besondere manier aan 
Moses voor as God die almagtige Heerser wat is wat Hy is. Hy is 
onveranderlik, betroubaar, blywend, ewig. Hy sluit ’n onveranderlike 
verbond met die uitverkorene. Dit wat Hy belowe het, staan vas in 
die verlede, hede en toekoms. Die gelowige – byvoorbeeld Abraham, 
Mo ses, Paul Kruger, ek en jy – kan altyd op Hom staatmaak.

Die dinge van die HERE – wat is dit? Volgens Psalm 24 en Jo-
han nes 1 is alle dinge dinge van die HERE. Ek en jy, Moses, Israel, 
heidene, sakramente, sang en lied, geld, goud, mielies, jou liggaam, 
ampsdraers, geloof – alles is van die HERE God. Daar is ’n gemeenskap 
tussen die HERE en die dinge van die HERE. Gemeenskap beteken 
’n samehorigheid tussen, ’n behorendheid tot mekaar, ’n deelneming 
aan mekaar se bestaan, en ’n verbintenis met mekaar. Maar alles 
gaan van God uit; deur Hom en tot Hom is alle dinge (Rom. 11:36).

Die dooie staf van Moses maak God lewend en weer dood. Is 
dit dalk ’n verwysing na die slangkop wat uiteindelik deur Christus 
ver morsel is? Die HERE beskik daaroor. Met die staf doen Moses 
wonder tekens. Moses se hand was gesond, dan melaats, en weer 
gesond. Die hakkelende Moses word deur God bekwaam gemaak vir 
sy goddelike roeping. ’n Ander mens, kilometers verder, begin op God 
se bevel sy broer tegemoet te loop.
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Op ’n besondere wyse dwing die HERE God sy verbondskinders 
om sý verbondsteken (besnydenis, later die doop) te dra en eeue 
later op sý manier Nagmaal te vier. Eer jý die HERE God en sy dinge 
soos wat Hy beveel het?

Sing: Psalm 75-1:1, 4
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Donderdag 2 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 5:22 – 6:8
Fokusgedeelte: Eksodus 6:3-4 (AFR53)

Die HERE is in beheer en dink aan sy verbond

Die HERE het verlossing uit die slawerny van Egipte belowe vir sy 
volk. Wanneer Moses die eerste keer na die farao toe gaan, dan 

word die slawerny net erger. Hiermee saam beskuldig die opsigters 
en die volk nou vir Moses en Aäron. Moses bereik ’n groot laagtepunt. 
Hy het gedoen wat hy moes doen, maar dit gaan net nog slegter. Ons 
bevind onsself ook van tyd tot tyd in so ’n situasie.

Moses gaan dan na die HERE toe (Eks. 5:22-23). Moses soek die 
gemeenskap op met sy HERE. Hy bring sy stryd en sy klagtes na 
die HERE toe. Daar kom vir Moses antwoord. Daar is gemeenskap. 
Eerstens wys die HERE vir Moses dat Hy Self totaal in beheer is. Nou, 
wanneer Moses en die volk verslae staan oor wat gebeur, wanneer 
hulle op hulle einde gekom het, nou gaan die HERE sy heerlikheid 
wys. Nou gaan Hy sy volk verlos deur ’n sterke hand (Eks. 5:24). Ons 
HERE is in beheer!

Tweedens herinner die HERE vir Moses dat Hy aan sy verbond 
dink (Eks. 6:3-4). Die HERE gaan sy beloftes wat Hy gemaak het, 
nou waar maak. Hy is HERE, Hy is Jahwe, Hy is die Verlosser. En 
dit gaan die HERE nou kragtig vir sy verbondskinders kom wys met 
hulle verlossing uit Egipte. God sien sy volk se ellende en dink aan sy 
verbond en bewerk verlossing. 

En juis dit getuig van Jesus Christus. Ons HERE sien ons ellende 
en onthou sy belofte van verlossing en stuur sy Seun, Jesus Christus. 
“Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek 
het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en ’n horing van heil vir 
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ons opgerig het ... deur aan sy heilige verbond te dink, aan die eed 
wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader ...” (Luk. 1:68-73).

Ons HERE is in beheer en Hy dink aan sy verbond, ook vandag 
nog as ons dink daar is geen uitkoms meer nie. In Jesus Christus sien 
ons dat dit ’n waarheid is waaraan ons onwankelbaar kan vashou 
deur die geloof.

Sing: Psalm 89-1:11, 15
Ds. R Boersema (Reinhart) (Vryburg)

Vrydag 3 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 12:1-13
Fokusgedeelte: Eksodus 12:11-13 (AFR53)

Deur die bloed van die Lam is daar lewe

Die tiende plaag, die klimaks, is reeds aangekondig in Eksodus 
11. Skielik word die geskiedenisvertelling onderbreek met baie 

be lang rike inligting oor ’n baie belangrike fees – die Paasfees. Die 
be langrike inligting begin reeds in Eksodus 12.

Die volk Israel se hele kalender en hulle manier van dink oor tyd 
word radikaal verander. Nou, met hierdie uittog uit Egipte, is die begin 
van hulle jaar (Eks. 12:2). Die HERE kom herskep sy dooie volk. 
Hierdie woord vir “begin” is dieselfde woord wat ons ook in Genesis 
1:1 lees: “In die begin ...” Die Here maak ’n nuwe begin met sy volk, 
en dit moet hulle identiteit radikaal verander.

Een van die belangrikste aspekte van hierdie nuwe begin behels 
bloed. ’n Lam se bloed moes vloei. Sonder die bloed aan die deur ko-
syne was die lewe nie moontlik nie.

Baie jare later word dieselfde pasga nog steeds gevier. Die Here 
Jesus se dissipels vra waar hulle moet gereed maak om die pasga te 
eet (o.a. Matt. 26:17). En dan is dit baie opvallend dat ons nêrens in 
die Nuwe Testament lees van ’n pasga-lam of van bitter kruie tydens 
die pasga nie. Hoekom nie? Die Lam is reeds daar, en juis tydens die 
voorbereiding en viering van die pasga-fees word Hy geslag. Jesus 
Christus is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem 
(Joh. 1:29). Hiermee saam lees ons alleen van brood en wyn met die 
laaste pasga van Jesus met sy dissipels.
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’n Lam se bloed het gevloei – Jesus Christus se bloed. Alleen deur 
en in sy bloed is daar vir ons lewe. Ons herskepping is in ons HERE 
Jesus Christus. In Hom het ons ’n nuwe begin en is ons identiteit 
radikaal verander. Ons lewe in gemeenskap met Hom as ons sy 
tekens van brood en wyn gebruik aan sy nagmaalstafel.

Sing: Skrifberyming 8 (5-3):1, 2
Ds. R Boersema (Reinhart) (Vryburg)

Saterdag 4 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 13:17 – 14:31
Fokusgedeelte: Eksodus 14:13, 14

Staan vas en aanskou die verlossing van die HERE!

Ek en jy leef mos in gemeenskap met God én sy gemeente. Ons 
is mos in die ewigheid uitverkies. Deur sy Woord en Gees, in die 

eenheid van die ware geloof, van die begin tot die einde toe maak Hy 
sy gemeente bymekaar, beskerm en onderhou ons tot in ewigheid.

Maar ai, dit is soms moeilik om in al sy skatte en gawes deel te hê 
én ’n lewende lidmaat te bly! Ons verstaan soms nie God se pad met 
ons nie. Vir 400 jaar het God vir Israel as slawe in Egipte laat woon. 
Maar wanneer Hy hulle na die Beloofde Land lei, laat Hy die 14-dae 
reis 40 jaar duur! God laat hulle wegdraai na die woestyn toe! Josef 
se doodsbeendere word moeisaam saamgedra. Met ’n verharde hart 
agtervolg die farao hulle. 

Uiteindelik loop God se gemeente hulle ook nog teen die Rietsee 
vas. Voor hulle die see, agter hulle die farao! Hoe wil God dan nou in 
sulke omstandighede hê dat ons Hom bly dien en die gawes wat Hy 
gee, met ander in vreugde te deel?

Genadiglik antwoord God deur profete en apostels. God skryf (Eks. 
13:17 – 14:31): “God sal eindelik op julle ag gee ... Ek wil My aan 
Farao ... verheerlik ... dat hulle sal weet dat Ek die HERE is ... Maar 
... Israel het deur ’n hoë hand uitgetrek.” En toe die gemeente bang 
en vol verwyte na God roep, het Moses hulle geleer: “Wees nie be-
vrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE ... (Hy) 
sal vir julle stry ... wees stil!” God sal julle reg rondom beskerm deur 
die wolkkolom en deur die “Engel van die HERE”. (Hierdie uitdruk king 
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word verklaar as Christus se verskyning in die Ou Testament; Imma-
nuel, God met ons, in ons midde; Christus as Hoof van die gemeente 
wat beskerm.) 

Deur ’n wonderteken – Moses se staf – word húlle droogvoets deur 
die Rietsee gelei, terwyl die farao en sy leër verdrink. Dit alles het ge-
beur terwyl die HERE vanuit die vuur- en wolkkolom op die ge beure 
afgekyk het (14:24).

In ons Here Jesus Christus is God steeds in ons midde en regeer 
Hy vanaf die hemeltroon, ons ten goede. “Wees nie bevrees nie, 
staan vas en aanskou die verlossing van die HERE ...!”

Sing: Psalm 138-1:3, 4
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Sondag 5 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 19:1 – 20:2
Fokusgedeelte: Eksodus 19:16, 17

Die heilige God is steeds ’n genadige God

As God aan die nietige mens verskyn, dan weergalm die donderslae 
en rook die berge en skud die aarde. Dan begin die mense bewe 

van vrees en dan moet daar baie duidelike grense vir die mens getrek 
word sodat hy kan bly lewe. Daarom roep God ’n middelaar (Moses) 
om as tussenganger tussen Hom en die volk op te tree. En Hy stuur vir 
Moses met presiese voorskrifte oor hoe die volk hulle moet voorberei 
(19:10), sodat hulle gereed is om die Here te ontmoet. Moses moet ’n 
grens rondom die berg vasstel waarby niemand verby mag gaan nie. 
Hulle mag nie eers aan die berg raak nie, want dan sal hulle dood ge-
maak word.

En wanneer God dan op die derde dag aan hulle verskyn, gaan dit 
gepaard met donderslae, weerligte en ’n donker wolk op die berg. Dit 
is net deur God se genadige ingrype dat dit enigsins moontlik is vir die 
mens om in sy teenwoordigheid te bly lewe.

Ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges weet natuurlik ook van ’n 
ander keer toe die Here sy voete op die aarde kom sit het. Dit was toe 
Hy sy Seun na hierdie wêreld gestuur het. En op daardie Vrydag – 
met sy sterwe – het die aarde weer geskud en het die rotse uitmekaar 
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gebars en het die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur. Op 
daardie dag het Hy dié verlossing geskenk. Jesus Christus moes sterf 
in die plek van sondaarmense sodat sondaarmense in die teenwoor-
dig heid van God kon bly lewe.

Sleg s deur sy middelaarskap, slegs deur sy voorbidding aan die 
regterhand van die Vader, is dit vir ons moontlik om in die teenwoor-
digheid van die Here te lewe. Dit is genade!

Sing: Skrifberyming 10 (5-4):1, 2
Ds. WJ Botha (Kobus) (Bloemfontein-Noord)

Maandag 6 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 19:1 – 20:2
Fokusgedeelte: Eksodus 20:2

God bind Hom aan ons

Verklaarders beskryf hierdie gebeure as ’n hoogtepunt in die 
geskiedenis van die volk Israel in die Ou Testament. Die verskyning 

van God op die berg Sinai eggo dwarsdeur die Ou Testament. Dit was 
’n bepalende ontmoeting tussen God en sy volk. Wat hier gebeur, 
is geweldig, dis aangrypend. Byna onverstaanbaar vir die menslike 
verstand. Moses wat met God praat, en God antwoord hom in don-
der slae. Ons kan ons nie voorstel hoe dit moes gewees het nie.

Destyds by die brandende doringbos het God vir Moses gesê: “Ek 
sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal dít wees: 
wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle My by hierdie berg 
aanbid” (Eks. 3:12). En nou is hulle hier by die berg. En dan maak 
God Homself op ’n besondere manier aan sy volk bekend, en Hy bind 
Hom aan hulle: “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek 
van slawerny, bevry het.”

Al die gebooie word dan ingelei met hierdie woorde. Oor al die ge-
booie staan dit geskrywe: bevryding, verlossing, vreugde! Net hier die 
God kan verlos!

Eeue later stuur Hy die Middelaar van die nuwe verbond: ons Here 
Jesus Christus. En Hy het die wet volmaak onderhou, in ons plek. Hy 
het al die skuld wat ons gemaak het, betaal met sy bloed. 

Daarom bind God Hom steeds aan ons. Jesus Christus is ons 
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Middelaar, NIE soos Moses wat duskant die beloofde land gesterf het 
nie. Hy lei ons na die hemelse Kanaän waar ons vir altyd aan God 
gebind sal wees.

Sing: Skrifberyming 45 (18-7):1, 12
Ds. WJ Botha (Kobus) (Bloemfontein-Noord)

Dinsdag 7 Februarie

Skrifgedeelte: Johannes 13:31-38 (AFR2020)
Fokusgedeelte: Johannes 13:34-35

Onderlinge liefde wys ware Christenskap

Die Here gee ’n uitdruklike opdrag dat sy dissipels mekaar moet 
liefhê (Joh. 13:34-35). Die Here Jesus noem die opdrag wat Hy 

hier gee, “’n nuwe gebod” (vs 34), nie omdat die idee dat God se kin-
ders mekaar moet liefhê, nuut is nie, maar omdat hierdie liefde nou ’n 
nuwe diepte moet kry: Sy dissipels moet mekaar liefhê soos wat Hy 
hulle liefgehad het (vs 34)!

Jesus se twee dade wat hierdie gesprek met sy dissipels omraam, 
verduidelik die nuwe diepte wat hierdie liefde moet hê. Net voor hierdie 
gesprek het Hy soos ’n slaaf sy dissipels se voete gewas (Joh. 13:1-
20). Net hierna sou Hy gevange geneem, veroordeel en gekruisig 
word. Dit alles in ons plek, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beërwe.

So moet ons mekaar nou liefhê: soos wat Hy sy eie eer en belange 
op die agtergrond geskuif het om ons belange te bevorder, so moet 
ons dit ook vir mekaar doen (Fil. 2:5-8). Soos wat Hy Homself nie 
te hoog geag het om sy dissipels se voete te was nie, so moet ons 
nederig genoeg wees om selfs die geringste werkie tot voordeel van 
ons medegelowiges te doen (Joh. 13:15). Soos wat Hy bereid was om 
sy lewe vir ons af te lê, so moet ons bereid wees om ons lewens vir 
mekaar af te lê (Joh. 15:12-13).

Op talle plekke in die Nuwe Testament word dit uitgespel wat hier-
die soort liefhê in die praktyk van die lewe beteken. Hoe dit die einde 
beteken van selfsug en ongeduld met die swakhede van ander, en 
van rusies en woede, en van bitterheid en wrokke, en van jaloesie. 
Hoe dit beteken dat ons in mekaar se lief en leed belangstel en me-
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kaar ondersteun en troos en moed inpraat en help en mekaar dien 
en vir mekaar opoff er. Met nuwe diepte, beveel Jesus hier, moet sy 
dis si pels mekaar liefhê.

As ons mekaar so liefhet, sal dit wys dat ons die Here Jesus reg tig 
ken, liefhet en volg. Hierdie liefde sal wys of ons eg is, werklike dissi-
pels van Jesus Christus.

Sing: Skrifberyming 21/9-4:1, 4, 6
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)

Woensdag 8 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 23:20-33 (AFR83)
Fokusgedeelte: Eksodus 23:20 (AFR83)

God belowe bystand aan sy verbondskinders

Wat beteken God vir jou, daar waar jy dalk jou werk verloor het, 
of waar jy onseker is oor die pad wat vir jou voorlê, of jy dalk 

fi nan sieel swaarkry? In die lewe vandag is daar baie onsekerheid oor 
werk, of fi nansies, en selfs mense se toekomsplanne.

Die volk Israel staan voor presies so ’n probleem. Hulle is so pas 
ver los uit die mag van die Egiptenare. Hulle moes inderhaas vertrek 
uit Egipte en hulle het hulle eerste “onderonsie” oorleef toe die Rietsee 
oor die Egiptenare toegemaak het. 

Dit is hier waar hulle nou vir die eerste keer rustig geraak het dat 
die Here van die geleentheid gebruik maak om sy volk voor te berei 
op die pad wat nog vir hulle voorlê. So pas het hulle die Wet ontvang, 
en nou sê Hy wie Hy is.

Wat sê Hy? Hy belowe sy hulp en krag en bystand vir hulle op die 
pad wat voorlê. In vers 20 belowe die Here dat Hy ’n engel voor hulle 
sal uitstuur, en verder in die gedeelte hoe Hy hulle sal bystaan as 
hulle hul vyande moet vernietig, en selfs hoe Hy hulle grense vir hulle 
sal vasstel.

Hy is die God van die Verbond. Hy sal op hierdie wyse vir hulle ’n 
God wees. Hy het dit alreeds bewys deur die verlossing uit Egipte. 
Maar hulle moet ook sy volk wees! Hy verwag van hulle om Hom 
alleen te dien, geen ander gode voor sy aangesig nie (vs 32). Hulle 
mag ook nie die gewoontes van die ander volke oorneem nie (vs 24). 
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Hulle moet Hom alleen dien. Dan sal hulle die wonderlike seën van 
die Here in hulle lewens ervaar.

Deur die eeue heen het die Here nie verander nie. In Christus het 
Hy ons verlos van die slawerny van die sonde. Hy het ook deur die 
uitstorting en inwerking van die Heilige Gees bewys dat Hy werklik 
nog ’n God is vir ons. Hoe sal Hy dan nie ook al die ander dinge saam 
met Hom skenk nie? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees 
(Rom. 8:31)? 

Soos die Here dit aan sy volk belowe, so belowe Hy dit ook aan 
jou. Hy is met jou elke dag van jou lewe, Hy laat jou nooit alleen nie, 
al is dit so dat jy dalk sonder werk sit, of jy onseker is oor jou toe-
koms, of jy watter probleme ook al ervaar. Ons behoort aan die ware 
God en daarom kan ons rustig voor Hom lewe as sy gehoorsame 
verbondskinders en weet en besef dat Hy ons elke dag bystaan.

Sing: Skrifberyming 17/17-1:1, 6
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)

Donderdag 9 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 24:1-18; Matteus 26:27, 28
Fokusgedeelte: Eksodus 24:6-8

Die verbondsluiting met bloed bekragtig

Die Here het sy volk uit Egipte bevry en bring hulle by die Sinai-berg 
om met hulle sy verbond te sluit. Hier word Israel nou amptelik die 

volk van God, en God word die God van Israel.
In Eksodus 24 word die formele verbondsluitingseremonie vir 

ons in terme van die ooreenkoms van destyds beskryf. Die Here se 
gebooie en bepalings word aan die volk bekendgemaak. Die volk 
belowe dat hulle alles sal doen wat die Here beveel het, en daarna 
word alles deur Moses neergeskryf.

Die volgende oggend vind die formele verbondsluitingseremonie 
plaas. Daar moet ’n altaar wees. Sentraal tot die verbondsluiting lê 
die simboliek van bloed. Daar moet geoff er word. Daarsonder is die 
verhouding tussen die heilige God en sondaarmense nie moontlik 
nie. Lewe van diere wat in die plek van sondige mense moet vloei.

Die helfte van die bloed van die off erdiere word in bakke opgevang 
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en op die altaar versprei. Dit dui op God se betrokkenheid by die ver-
bond. Die ander helfte van die bloed word oor die volk besprinkel en 
so kry die volk deel aan die verbond. “Dit is die bloed van die ver bond 
wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het.” ’n 
Nuwe verhouding tussen die Here en sy volk ontstaan as gevolg van 
bloed wat gevloei het.

Baie jare later – op die aand voor die Lam van God aan die kruis 
op Golgota geoff er sou word, het ons Here Jesus Christus die beker 
geneem en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, het Hy dit vir 
hulle gegee en gesê: “Drink almal daaruit”, want dit is my bloed, die 
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word 
tot vergewing van sondes.

Deur sy bloed kry sondaarmense soos ek en jy deel aan die nuwe 
verbond. Jy het God se kind geword en God het jou God geword. 
Lewe binne dié verhouding in gehoorsaamheid.

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)

Vrydag 10 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 24:1-18; Openbaring 4:1 ev
Fokusgedeelte: Genesis 9:12, 13

God Self sluit ’n verbond met sy volk – Hy verskyn sigbaar aan 
die verteenwoordigers van die volk – en hulle mag bly lewe!

Dit bly ’n wonder dat die almagtige God Hom aan sondige en nietige 
mense in sy verbond verbind.

Hy doen dit Self. Dit is regtig Hy. Die leiers van die volk Israel 
het Hom tydens die verbondsluitingseremonie gesien. Hulle het in 
sy teenwoordigheid die verbondsmaaltyd genuttig. En hulle mog bly 
lewe.

Weliswaar was die sien van God net gedeeltelik. Geen mens kan 
God immers in sy volle glorie sien en bly lewe nie. Net soos wat jy nie 
in die son kan inkyk en nie blind word nie, net so kan jy nie die heer-
likheid van God sien en bly lewe nie.

Aan die verteenwoordigers van die volk word die genadegeleentheid 
gegee om iets van die heerlikheid van die Here te sien en tog nie deur 
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die hand van die Here getref te word nie. Die leiers sien eintlik net die 
voete van die Here. Daar waar Hy by wyse van spreke sy voete op die 
aarde neersit – daar is dit al oorweldigend heerlik. Soos saffi  erstene 
en blou soos die hemel self. En tog mog hulle bly lewe.

Later sou God Hom in sy Seun aan sy mense bekendmaak. Sy 
heer likheid sou in Jesus sigbaar word. Op grond van die verlossing 
van Jesus Christus verbind Hy Homself aan mense. En hulle mag bly 
lewe.

Wanneer Johannes in sy openbaring vir God en die Lam op die 
troon sien sit, dan is die 24 ouderlinge as verteenwoordigers van die 
Ou- en Nuwe-Testamentiese kerk daar. Hulle sien Hom en aanbid 
Hom. En hulle bly lewe.

Laat ons geen twyfel daaroor hê dat die Almagtige God Self met 
ons in verhouding tree nie. Laat ons nooit ophou om ons te verwonder 
dat die Almagtige God Hom in Jesus Christus aan ons vasmaak nie – 
en dat ons mag bly lewe.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 2
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)

Saterdag 11 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 24:1-11
Fokusgedeelte: Eksodus 24:5, 8-10

Van slaaf tot feesganger

Drie maande nadat die Israeliete van hulle slawerny bevry is, het 
hulle by Sinaiberg aangekom. Hulle was onderweg Kanaän toe. 

God was besig om sy beloftes aan Abraham en sy nageslag in vervul-
ling te laat gaan: ’n groot nageslag, die land Kanaän en dat Hy hulle 
God is.

Met hulle aankoms by Sinaiberg het God hulle daaraan herinner 
om hulle kant van die verbond ook na te kom. Hulle het eenparig ver-
klaar dat hulle alles sal doen wat Hy beveel het (vs 3, 7).

Die Israeliete was nie sonder sonde nie. Hulle het niks van God 
se genade verdien nie. Om God se genade voluit te ontvang en in 
sy teenwoordigheid te kom, moes hulle off ers bring en die bloed van 
die off erdiere opvang. Die helfte daarvan is op die altaar gesprinkel 
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en die ander helfte oor die leiers (die oudstes) wat daar teenwoordig 
was. Hierdie leiers het die hele volk verteenwoordig. Die gesprinkelde 
off erbloed het God se verbintenis met hulle bevestig.

Daarna het iets besonders gebeur. Moses en die leiers het God 
gesien! Ons weet nie presies hoe Hy aan hulle verskyn het nie, maar 
hulle het Hom gesien en het selfs bly leef! Hulle was tot onlangs min-
der waardige slawe, maar kon nou in God se teenwoordigheid kom! 
Nadat Israel se leiers Hom daar op die berg gesien het, kon hulle eet 
en drink.

Sy beloftes aan ons is nog ryker as om met ons in ’n aardse Ka-
naän te woon. Sy uiteindelike doel is om saam met ons te woon en 
saam fees te vier (Op. 19:7-9). Dit is moontlik, omdat Hy sy eie Seun 
op Golgota as off er gegee het. Hy het ons met sy bloed gereinig en 
geskik gemaak om as voormalige sondeslawe met Hom fees te vier.

Sing: Psalm 103-1:1, 4
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)

Sondag 12 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 24:12-18
Fokusgedeelte: Eksodus 24:15-18

Bevry van slawerny sodat ons in God se teenwoordigheid kan 
bly

Kort nadat Moses die Israeliete uit die Egiptiese slawehuis uitgelei 
het, het Moses en Israel se leiers ’n off er op Sinaiberg gebring. 

Daar het hulle God gesien, geëet en gedrink. Die leiers is terug na die 
ander Israeliete toe, maar God het Moses en Josua geroep om nog 
hoër teen die berg op te klim.

’n Wolk het die berg oordek en die heerlikheid van die Here het op 
Sinaiberg gebly. God se heerlikheid is ’n uitdrukking wat vir ons sê Hy 
was Self daar teenwoordig. Hy het vir ’n tydjie sy blyplek by Moses 
gemaak.

Moses, Israel se verteenwoordiger (middelaar) by God, moes eers 
ses dae wag voordat Hy in die wolk kon ingaan om by God vir 40 
dae te bly. Hy het op ’n praktiese manier ervaar wat die doel van die 
sab bats gebod was soos ons dit in Deuteronomium 5:12-15 kry. Die 
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Israeliete moes ses dae werk en die sewende dag rus, terwyl hulle 
daaraan dink dat hulle in Egipte slawe was en dat God hulle deur sy 
groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Hy het hulle bevry 
sodat hulle in sy sabbatsrus – sy teenwoordigheid – kan bly (Heb. 
4:8-11).

Die off er wat Moses saam met die leiers gebring het, was nie 
genoeg om te verseker dat hulle van hulle sondeslawerny bevry was 
nie. ’n Beter Off er was nodig. God Self het die volmaakte Off er verskaf 
toe Hy sy Seun aarde toe gestuur het om onder ons te kom woon. In 
ons Here Jesus sien ons God se heerlikheid (Joh. 1:14).

Ons Here het die volmaakte off er gebring. Hy is tans besig om vir 
ons plek voor te berei. Hy sal ons na Hom toe neem sodat ons nie net 
vir 40 dae nie, maar vir altyd kan wees waar God is.

Sing: Skrifberyming 18-7:1, 8
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)

Maandag 13 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 25:1-9; 35:20-29
Fokusgedeelte: Eksodus 25:8 (AFR83)

Vrywillige Godsdiens

God wil uit eie vrye wil onder ons woon. Die tabernakel word opgerig 
met die middele wat die volk geskenk het. In Eksodus 25:1 lees 

ons dat die Here Israel beveel om elkeen ’n vrywillige off ergawe te 
bring vir die oprigting van die tabernakel. Daarmee toets die Here die 
hart van sy volk. In Eksodus 36:2-7 lees ons dan dat die volk dit ook 
doen, en selfs met soveel oorgawe dat Moses hulle moes vra om dit 
te staak!

Hierin sien ons dat die hele tabernakel eintlik in sy wese ’n vrywillige 
liefdesoff er was wat vir die diens van die Here opgerig is! So moet dit 
immers in die kerk van die Here gesteld wees.

God wil uit eie wil onder sy volk kom woon, maar dit moet ook 
hulle wens wees. Nie wetties nie. Geen dwang nie. Eerder vrywillig, 
blymoedig en met oorgawe. Dit geld alles wat ons vir die Here doen. 
So skryf die apostel: “En wat julle ook al doen, doen dit van harte 
soos vir die Here en nie vir mense nie” (Kol. 3:20). En dan is die teen-
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woordigheid van die Here wat onder en tussen ons woon, liefl ik en 
mooi.

So sal ook die werk in en rondom die tabernakel baie vra. Die op -
slaan en afslaan en dra en versorging van die tabernakel in sy dele 
sal baie van die volk verg. Dink maar aan die gewigte en die presies-
heid waarmee alles moes plaasvind. 

Daaruit kan ons verstaan dat die Here van jou in jou godsdiens ’n 
oorgawe en liefde vra wat bereid is om te gee, te off er en werk. So 
kom Jesus Christus uit vrye wil om onder ons te woon en ons van ons 
sondes te verlos. Niks was vir Hom te veel moeite nie.

Laat dit nooit “te veel moeite” word nie, soos wat die Here in Ma-
lea gi 1:13 sy volk beskuldig, maar gee jouself en alles wat jy het, vry-
moedig en blymoedig.

Sing: Psalm 27-1:1, 2
Ds. M van Helden (Maarten) (Centurion)

Dinsdag 14 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 25:9, 40; 40:16; Hebreërs 8:5
Fokusgedeelte: Eksodus 25:9 (AFR83)

Ons dien die Here soos Hý dit wil

Op die berg, in die teenwoordigheid van die heilige God, ontvang 
Moses verskeie opdragte, waaronder die opdrag om ’n heiligdom 

presies op te rig volgens die ontwerp van God Self. Elke klein detail is 
deur die Here Self bepaal.

Hoekom laat die Here die ontwerp nie oor aan die vakmanne onder 
die volk nie. Die antwoord kry ons in Hebreërs 8:5 waar ons lees dat 
die tabernakel juis ’n “skadubeeld van die hemelse” sou wees. Daarom 
moes Moses alles maak presies soos die Here dit voorgeskryf het!

Maar hulle sou in die simboliek ook iets sien van hoe om in die 
hemel te kom. Iets van die manier hoe mens naby God kom: daarvoor 
moet jy deur die poort van die voorhof met sy veelkleurige borduurwerk 
(wat op Christus dui), verby die altaar (wat na Golgota wys), verby die 
waskom (wat op die reiniging deur Christus wys). En so ook deur die 
Heilige met die kandelaar en die toonbrode en die wierook, verby die 
voorhangsel ... om tot by die verbondsark in die Allerheiligste te kom 
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waar God se troonsetel is. En so sal al hierdie dinge wys op die pad 
na die hemelse troonkamer van God, die pad wat net deur Christus 
gaan (Joh. 14:6).

Wie dus tot God wil nader, kan dit net doen op die terme wat die 
Here daarvoor in sy eie wil en mag bepaal het. Deur Christus alleen is 
redding en verlossing moontlik. En wie dan in ’n verhouding met God 
wil lewe, moet weet dat dit ook slegs en presies volgens sy Woord 
kan wees – of ons nou praat oor die gebed, of die erediens, of die pre-
diking, of die sakramente, of ons hele lewe met sy gewoontes – alles 
moet plaasvind presies na die eise van die Een groot Argitek van die 
verbond.

Sing: Psalm 2-1:6
Ds. M van Helden (Maarten) (Centurion)

Woensdag 15 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 25:10-22; 3:1-9
Fokusgedeelte: Eksodus 25:17, 18 (AFR83)

Christus bedek ons skuldverlede

Die items in die verbondsark (manna, kliptafels, staf van Aäron) 
is ’n pynlike herinnering aan die tragiese geskiedenis en sonde 

van Israel in die woestyn. Die troos is egter dat die verbondsark toe-
gemaak is met die goue versoendeksel.

Al ons tekortkominge en al ons sondigheid word eintlik weggesteek 
onder hierdie deksel – die goue deksel met die gerubs, waarop die 
hoëpriester een keer per jaar met die besprinkeling van die bloed ver-
soe ning gedoen het! Romeine 3:25 verwys daarna dat God sy Seun 
gegee het “as ’n versoening deur die geloof” (letterlik: as ’n versoen-
deksel). Christus is ons versoendeksel! Hy bedek al ons euweldade 
voor God.

Hy bedek ook die tafels van die wet … want sien, die wet verval 
nie as Christus kom nie, maar kry ’n ander betekenis. Die wet is dus 
ondergeskik aan die bloed van Christus. Jou redding óf jou vervloeking 
kom nie meer deur die wet nie … jou redding kom deur die bloed 
van Christus! Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie (Joh. 3:17,18). 
Deur die bloed van Christus word die troon van God dus ’n troon van 
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genade!! Eenvoudig gestel gaan dit dus so met ons as ons tot God 
nader: Here, ek is nie waardig genoeg om voor U te kom nie, dit besef 
ek deur die pyn van my verlede van sonde en teleurstellings, maar 
terselfdertyd weet ek dat ek waardig gemaak word deur die bloed van 
Christus wat my sondes voor U bedek.

As jy sou sê dat jy te sleg is om voor God te kom en dat jy nooit 
goed genoeg vir God sal wees nie, dan beledig ons eintlik vir Christus. 
God wil in hierdie verbondsverhouding met sy kinders staan, maar 
omdat ons dit self nooit waardig sou wees nie, het Hy sy Seun beskik 
as die versoening vir al ons sondes.

Sing: Psalm 65-1:2
Ds. M van Helden (Maarten) (Centurion)

Donderdag 16 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 25:23-30 (AFR53/2020)
Fokusgedeelte: Eksodus 25:30

Die HERE is die God wat sorg

Tydens Israel se reis deur die woestyn na die land wat die HERE 
aan hulle beloof het, was hulle elke dag onder die indruk daarvan 

dat Hy vir hulle sorg. Hy het elke dag manna en kwartels gegee (Eks. 
16:8). Maar Hy sorg nie net in die woestyn nie, Hy sorg ook in die 
Beloofde Land! God se volk mag dit nooit vergeet nie. Die toon- of 
vertoonbrode moes hulle aanhoudend daaraan herinner.

Die priester moes elke sabbatdag 12 vars brode – een vir elke 
stam – op die tafel in die heilige deel van die tabernakel neersit. Dit 
moes van drie kilogram fynmeel, dit is die beste meel, gebak en in 
twee hope van ses elk op die tafel neergesit word (Lev. 24:5-9). Dit is 
toon- of vertoonbrode genoem, omdat dit voor die aangesig van die 
HERE neergesit is. 

Die brode is nie bedoel as kos vir Gód nie, maar as ’n voortdurende 
herinnering daaraan dat Hy elke dag vir sy volk kos gee en hulle aan 
die lewe hou. Die toon- of vertoonbrode was aan die ander kant ook 
’n voortdurende dankoff er van die volk – ’n erkenning dat hulle elke 
dag vir alle stofl ike en geestelike gawes van die HERE afhanklik is.

So het die toon- of vertoonbrode na Christus toe gewys. Hy is die 
brood van die lewe (Joh. 6:35). Slegs deur in Hom te glo, kan ons 
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lewe – nóú, in hierdie wêreld – én tot in ewigheid! En die Heilige Gees 
her inner ons elke dag deur die Woord daaraan dat die HERE die God 
is wat sorg – nóú én tot in ewigheid!

Ons moet dit elke dag onthou wanneer ons bekommerd raak oor 
stygende lewenskoste en krimpende inkomste! Die HERE sorg elke 
dag vir die daaglikse brood wat jy vir jou liggaam nodig het. Maar Hy 
sorg vir méér as net jou daaglikse brood! Hy sorg ook vir alles wat 
jy vir jou ewige lewe nodig het – vergewing van sonde én geloof én 
lief de én hoop én krag om jou sonde te oorwin! Want Hy is en bly die 
God wat sórg!

Sing: Skrifberyming 17-1:1, 5, 6
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

Vrydag 17 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 25:31-40 (AFR53/2020)
Fokusgedeelte: Eksodus 25:37; Johannes 8:12

God se Lig en ligte skyn in die donker wêreld!

In die heilige deel van die tabernakel, aan die suidekant, teenoor 
die tafel met toonbrode, het die goue kandelaar met sy sewe arms 

gestaan (Eks. 40:24). Dit is gemaak van suiwer goud (Eks. 25:31), 
want net die beste is goed genoeg vir die HERE! Die sewe arms van 
die kandelaar moenie ons aandag ontglip nie. Sewe is die getal van 
God! Hy laat die lig van sy teenwoordigheid in die heiligdom skyn, 
want God is lig, en geen duisternis is in Hom nie (1 Joh. 1:5). Sy 
teenwoordigheid gee lig en lewe aan sy volk. Soos die kandelaar die 
hei ligdom verlig, moet God se volk uitgaan om die wêreld te verlig. Hy 
maak van sy volk ligte vir die wêreld, want uit hulle moes dié Lig van 
die wêreld (Joh. 8:12), ons Here Jesus Christus, gebore word. Elkeen 
wat Hom volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal 
die lig van die lewe hê. Die Heilige Gees steek die lig van God se 
ge nade deur die Woord in ons harte aan die brand. So maak Hy van 
elkeen wat in dié Lig, ons Here Jesus Christus glo, ’n lig vir die wêreld. 
Laat God se Lig vandag en elke dag helder uit jou lewe skyn!

Sing: Psalm 1-1:4
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
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Saterdag 18 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 26
Fokusgedeelte: Eksodus 26:31-33

Christus se kruisdood verander ons

Eksodus 26 teken die planne op wat God aan Moses geopenbaar 
het vir die bouwerk van die tabernakel. Dit was ’n draagbare tent 

waarin die Here Homself op ’n spesiale manier in Israel gemanifesteer 
het. 

Volgens Eksodus 26 is die tabernakelkompleks in die vorm van ’n 
reghoek met ’n plat dak gemaak, en dit het drie afdelings gehad: ’n 
buite-binnehof omring deur gordyne van bokhaar en ramvelle wat oor 
’n houtraam gespan is (vs 7-25). Dan was daar die eintlike tabernakel 
gemaak van pragtig geweefde linne (vs 1-6). Die tabernakel is geskei 
in twee kamers — die Heilige en die Allerheiligste (vs 31-33).

Wat belangrik is om te weet, is dat die tabernakel ’n afbeelding 
was van God se hemelse troonkamer. Die verbondsark het in die 
Allerheiligste gesit as die voetbank van die Here (Eks. 26:34), en 
die gerubs wat in die gordyne van die tabernakel geweef is, was 
uitbeeldings van die hemelse leërskare wat God dag en nag in die 
hemel verheerlik (vs 1).

Die boodskap van die tabernakel in geheel is duidelik. Die Heilige 
God, Skepper van hemel en aarde, die God van skoonheid, grootsheid, 
neem die inisiatief en maak hierdie plan om weer naby sy mense te 
kom, in hulle midde te wees, saam met hulle te leef! Die voorhangsel 
wat toegang tot God se intieme teenwoordigheid drasties beperk, sê 
egter dat daar steeds skeiding is tussen sondaars en ’n heilige God. 
Om sy teenwoordigheid binne te gaan, is geen geringe saak nie. Hy 
bepaal hoe ons Hom moet aanbid.

Jesus het niks aan God se karakter kom verander nie. Hy’s heilig 
en ons is sondig. Sy kruisdood verander ons! Die voorhangsel skeur 
as Jesus sterf, nie omdat God minder heilig is nie, maar omdat ons 
geheilig is om deur Jesus se bloed in God se teenwoordigheid te kom 
en te leef waar Hy ons hoe langer hoe meer nuut maak. 

Dis só kosbaar om te besef dat die Almagtige God alles doen wat 
nodig is om by ons te wees en saam met ons deur hierdie lewe te 
gaan. Laat ons des te meer rekening hou met sy heiligheid en groots-
heid en sy groot genade vir ons, en daarvolgens leef en Hom in lyn 
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daar mee aanbid, totdat ons uiteindelik by Hom in sy troonkamer kom, 
met niks wat ons meer van mekaar skei nie!

Sing: Skrifberyming 23 (18-5):1-4 (wysie van Skrifberyming 9-4, 
Liedboek 442)

Ds. TF Dreyer (Thomas) (Randburg)

Sondag 19 Februarie

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

Christus neem ons almal se sonde op Hom

Skuldgevoel en skaamte is eie aan ons menswees. Natuurlik is daar 
dinge waaroor ons onnodig skaam voel en daar is dinge waaroor 

ons onnodig skuldig voel en ons moet daarteen stry. Die wêreldse 
manier om egter alle skuldgevoelens en skaamte te rasionaliseer of 
dood te probeer leef, of stil te maak met die goeie dinge wat ek doen, 
werk nie.

In daardie stil oomblikke van die nag of dag is die stem duidelik: 
“Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie 
...” (Rom. 3). Ek voel met reg skaam en skuldig en ek is van nature, 
afgesny van die Bron van ewige lewe af. God maak hierdie waarheid 
baie duidelik in sy Woord.

Dis egter nie waar sy openbaring stop nie! Soos ons gister gesien 
het met die hoofstuk uit Eksodus en vandag weer met hierdie hoofstuk 
in Levitikus, maak die almagtige, heilige God in sy groot genade ’n 
plan.

Die groot versoendag is gevul met handelinge wat bedoel is om 
vir Israel en vir ons te wys dat ons nie soos ons is naby God kan kom 
nie. Net een spesifi eke man, die hoëpriester, kan een keer ’n jaar, met 
baie groot moeite in die Allerheiligste ingaan om daar versoening te 
doen vir sy eie en Israel se sonde. Dit moet vir ons baie sê van hoe 
groot ons skuld en smet voor God is, hoe heilig God is en hoe hy 
sonde haat!

Terselfdertyd moet ons ook sien dat hierdie ’n plan is wat nie van 
ons afhang nie, maar van die Een wat dit gemaak het. Ons weet ons 
Here Jesus kom uiteindelik as die ware Hoëpriester om die fi nale off er 
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te bring. Hy word dié sondebok, wat ons almal se sonde op Homself 
neem. Die groot, fi nale dag van versoening was die Vrydag met sy 
krui si ging, en met sy opstanding wat ons elke Sondag vier, kry ons 
die versekering dat God hierdie off er aanvaar het as ’n fi nale en ewige 
versoeningsoff er tussen Homself en elkeen wat glo!

Ons moet hierdie hoofstuk dus lees in hierdie lig en toelaat dat 
die Heilige Gees dit gebruik om ons met groot erns te laat stry teen 
ons sonde, en met groot dankbaarheid te laat juig oor die voorreg om 
al strydend, maar sonder enige voorbehoud, vrye toegang te hê tot 
hierdie groot en almagtige God. Dis die fi nale antwoord op ons skuld-
gevoel en skaamte!

Sing: Skrifberyming 5-4 / 10:1-6
Ds. TF Dreyer (Thomas) (Randburg)

Maandag 20 Februarie

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

Sondag – jou trotse teken van die liefdesverbond tussen jou en 
God

Met vreugde en trots dra elke bruid haar duur en kosbare trouring. 
Sy wil hê almal moet die diamante sien skitter. Dit is haar trotse 

teken dat sy met ’n band van liefde aan haar man verbind is.
Ons lees ’n paar keer dat wanneer die Here ’n verbond sluit met sy 

kinders, Hy ook ’n blywende teken gee. Elke teken dra ’n groot bood-
skap. Die eerste teken was die reënboog. Nadat God die mensdom 
met die sondvloed gestraf het, sluit Hy ’n verbond met Noag en sy 
nageslag. 

Druk die pragtige kleure van die reënboog nie die veelkleurigheid 
van God se genade uit nie? Hy vernietig en straf nie net nie – Hy red 
ook uit genade. Genade, want nooit weer sal God alles vernietig met 
so ’n vloed nie.

Ook met Abram rig die Here ’n verbond op: Hy sal Abram en sy 
na ge slag se God wees. Die teken is die besnydenis. Die bloed van 
die besnydenis dui ook op die bloed van Christus waardeur Hy ons 
ver los het. Die besnydenis het oorgegaan in die doop – die teken dat 
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God steeds ons God is, en dat ons werklik deel het aan die verlossing 
deur Christus. Wat ’n kosbare teken!

Ons teks sê dat die Here die verbintenis tussen Hom en sy volk 
wil bevestig. Hulle moet besef die Here het hulle vir Hom geheilig. 
“Geheilig” beteken afgesonder vir ’n doel. Afgesonder vir ’n verhouding 
tussen Hom en sy kind. En die teken wat Hy gee, is dat hulle die sabbat 
moet onderhou. Kosbaar!! Die sabbat het oorgegaan in Sondag – die 
dag wat ook vooruitgryp na die ewige rus wat Christus bewerk het. 

Sondag is jou trotse teken, soos die diamant van ’n kosbare trouring 
– dat jy verlos is en daarom met God in ’n ewige verhouding staan.

Sing: Psalm 118-1:12
Ds. HJ Briel (Hennie) (Kimberley/Boshof)

Dinsdag 21 Februarie

Skrifgedeelte: Eksodus 35:1-35
Fokusgedeelte: Eksodus 35:5

God voorsien Self alles wat Hy vra in ons dienswerk aan Hom

God vra off ergawes van sy volk om ’n heiligdom op te rig. Ons lees 
hoe die Israeliete goud, silwer, brons en baie meer gee vir die 

heiligdom. Kundige vakmanne vervaardig met groot vernuf alles wat 
nodig is. ’n Off er is dit wat jy uit jou hart gee of opoff er vir die Here. 
Dit laat ons ook dink aan die grootste off er ooit – ons Here Jesus wat 
Homself as off er aan die kruis vir ons gee.

Hierdie off ers moet kom uit hulle besittings, sê vers 5. Alles wat jy 
is en wat jy besit, kom van die Here. Wat besit ons wat ons nie ont-
vang het nie? Om uit jou besittings te off er, is om iets terug te gee. 
God gee eers – dan vra Hy jou off ers. Hy vra nooit iets wat ons nie 
kan gee of doen nie.

Die Here het beveel dat die Israeliete hulle off ergawes moet gee. 
Hy het die reg om van ons te eis. Tog sê Hy dat elkeen wat in sy hart 
gewillig is, die off ergawe moet gee. Om bloot uit plig te gee, is nie 
’n off er wat die Here wil hê nie. Ons moet uit dankbaarheid wil gee. 
Daar kan alleen ’n wil wees om te off er wanneer jy gedryf word deur 
jou liefde vir Hom wat alles aan jou mildelik gee. Sonder ’n lewende 
verhouding met God wil ons nie.
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Vers 5 sê ook die Israeliete gee nie in die eerste plek vir die oprig 
van ’n heiligdom nie – hulle off er vrywillig aan die Here. Ons off ers, 
ons daad van gee, is altyd aan God Self. Ons leef mos heel eerste in ’n 
ver houding met Hom. ’n Mooi verhouding is ’n vrygewige verhouding. 
Romeine 12:1: Gee julleself aan God as lewende en heilige off ers wat 
vir Hom aanneemlik is.

Sing: Psalm 119-1:6, 7
Ds. HJ Briel (Hennie) (Kimberley/Boshof)

Woensdag 22 Februarie

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

Ons is nou aanvaarbaar

Wat lê vandag vir jou voor? Indien jy prakties kan sien en beleef 
dat jy deur die Here aanvaar word in jou omstandighede, watter 

invloed sal dit hê?
Wanneer ons dink aan mense in die Ou-Testamentiese tyd, was 

baie mense wat nie in die Here geglo het nie, bang vir die gode. Hulle 
wou in die goeie boekies van die gode kom om seker te maak dit gaan 
goed met hulle. Daarom was off ers ook nie ’n vreemde verskynsel 
nie. Ander volke soos die Egiptenaars het ook off ers vir hulle gode 
gebring. Die Here beveel sy volk om vir Hom ook off ers te bring. Hy 
wil daardeur wys Hy is anders as hierdie nikswerd afgode.

Die eerste off er wat die Here aan sy volk voorskryf, is die brandoff er. 
Daar was drie soorte brandoff ers: beeste, kleinvee of ’n voël. Die tipe 
brandoff er wat iemand gebring het, het afgehang van die hoeveelheid 
geld wat die persoon gehad het. Hoe wonderlik is dit nie, jy word deur 
die Here aanvaar ongeag jou fi nansiële welvaart.

Die volk moes vir die Here die voorgestelde off er bring, en wanneer 
hulle dit gedoen het, kon hulle weet Hy aanvaar hulle. Nie soos die 
ander gode nie. Hulle mense het geoff er sonder die vaste wete dat 
hulle aanvaar is. Maar Israel het geweet die Here aanvaar hulle, want 
Hy heilig hulle (Lev. 20:7). Elke off er het gedui op die Here wat sy volk 
deur Jesus Christus fi naal sal heilig. Die brandoff er het dus vir die 
per soon gewys hy is aanvaar deur die Here.



• 58 •

Watter brandoff er gee ons vandag? Liefde (Hosea 6:6). Wanneer 
jy in die Here glo, weet jy jy is ook deur Hom aanvaar. Liefde wat jy 
vir ander wys, is die brandoff er wat jou aanvaarding wys (Filip. 4:18). 
Dink weer hoe verander dit jou dag noudat jy weet die Here aanvaar 
jou?

Sing: Psalm 93-1:1, 4
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)

Donderdag 23 Februarie

Skrifgedeelte: Levitikus 5:1-13
Fokusgedeelte: Levitikus 5:5

Jou skuld is betaal

’n Skuldige gewete kan jou lewe verwoes. Dit kan ons prakties 
sien in Dawid se lewe (Ps. 32). Tog is dit nie nodig dat dit jou 

lewe oorheers nie. Want daar is genesing in Christus. Vir genesing 
moet ek bely, betaal en aanvaar word.

In die gedeelte wat ons gelees het, gaan dit nog steeds oor die 
son de off er. Die gedeelte pas mooi in by hoofstuk 4. In die gedeelte 
wat ons gelees het, word prakties na vier sondes gekyk wat iemand 
wetend of onwetend gedoen het. Wanneer jy uitgevind het van hierdie 
sonde, is jy skuldig en onaanvaarbaar vir die Here. Daar moet iets 
gedoen word om ’n herstelde verhouding tussen jou en die Here te 
kry. Die eerste stap tot ’n herstelde verhouding is belydenis.

Die Israeliet wat gesondig het, moes eers bely dat hy gesondig 
het. Sy verhouding met die Here is nou nie reg nie. Hy is ’n sondige 
mens wat nie in die teenwoordigheid van die heilige God kan kom nie, 
daarom moet betaal word. 

Die wonderlike nuus is, enigiemand kan betaal. Indien jy nie ’n 
skaap of ’n bok gehad het nie, kon jy ’n duif bring of selfs meel. En al 
die Israeliete het ten minste meel gehad om te off er. Wanneer hulle 
bely het, ’n off er gebring het om te betaal, kan hulle weet hulle is deur 
die Here aanvaar.

Hierdie off er het gewys na ’n baie beter manier waarop ons vandag 
ver gewe word. Wanneer jy met ’n skuldgevoel rondloop, bely jou 
sonde teenoor die Here. Weet: Christus het vir jou sonde betaal en 
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glo Hy het jou aanvaar as sy kind. Die oomblik wanneer jy teenoor 
Hom bely, kan jy verseker wees van sy vergifnis en aanvaarding deur 
die werking van die Heilige Gees. 

Die grootste werk wat jy nou moet doen, is om ook jouself te ver-
gewe!

Sing: Psalm 32-1:2, 5
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)

Vrydag 24 Februarie

Skrifgedeelte: Romeine 3:21-31
Fokusgedeelte: Romeine 3:21-31

Die regverdigmaking van die sondaar is slegs deur die geloof in 
Christus

Paulus het die eerste gedeelte van sy brief aan die Romeine in 
hoofstuk 3:20 met die mees skrikwekkende gedagte afgesluit. Die 

hele wêreld is strafwaardig voor God!
Dit is die realiteit wat elke mens tref. Niemand kan dit ontken nie, 

want al die bewyse is teen ons. Kyk net hoe gaan dit in die wêreld om 
ons. Mense besef daar moet ’n god wees wat alles geskep het; en 
ook dat hy nie tevrede kan wees met wat ons doen nie. Daarom moet 
ons in sy goeie boekies probeer kom, maar ons skiet ver tekort. Ons 
kan die geregtigheid nie self bereik nie.

Maar nou ... Paulus begin ons gelese gedeelte met die uniekheid 
van die evangelie. Geen ander godsdiens het dié troos nie. Maar nou 
het God geregtigheid bewerk. Twee woorde in hierdie gedeelte moet 
vir ons uitstaan. Die woord “geregtigheid/vryspraak” en “heerlik heid/
glorie”. Dit beskryf vir ons iets van Wie die Here is. Hy is die ene 
geregtigheid en glorie. Hy het geen deel aan die sonde of gebroken-
heid nie. 

Paulus sê in vers 23 die Here het ons ook gemaak om die heerlik-
heid en geregtigheid uit te straal, maar ons kan dit nie meer doen ná 
die sondeval nie. Sy geregtigheid vereis straf – daarvan het die wet 
en profete getuig. Hy moes al by die sondeval ’n einde aan die mens 
gemaak het, maar sy liefde vir ons brand te sterk. Hy het die sonde 
vir ’n tyd lank ongestraf laat bly.
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Wat ’n geweldige stryd moes dit nie vir God gewees het nie. Ge-
regtigheid moet geskied, maar Hy kan nog nie straf nie vanuit sy liefde 
vir ons. Daarom kom Hy Self om te betaal. Die Allerheiligste Regter 
word gestraf vir ons sonde.

Mag jy vandag deeglik bewus raak van die Here se liefde vir jou. 
Uit genade alleen het Hy ook vir jou betaal. Hy is die enigste ware 
God wat versoening bewerk het.

Sing: Psalm 1-1:1, 2
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)

Saterdag 25 Februarie

Skrifgedeelte: Johannes 1:1-14
Fokusgedeelte: Johannes 1:14

God het onder ons kom tabernakel (woon) in Christus

Elke mens kies sy vriende. Hoe ons besluit wie en wat, is baie 
persoonlik en moeilik om te motiveer en te verduidelik! Waarom 

wil ek met jou vriende wees? Waarom wil ek nie jou vriend wees nie?
Dit raak moeiliker as ’n mens saam met iemand moet woon. Daar is 

talle voorbeelde waar die gevolg van die keuse rampspoedig is: baie 
erg as dit in ’n huwelik gebeur, minder ernstig as dit ’n koshuiskamer 
is.

Wat motiveer mens om by iemand in te trek? Uiteindelik weeg ons 
die voordele en die nadele, en as die voordele meer is as die nadele, 
dan trek mens in.

God is volmaak. In hierdie volmaak-wees is Hy van niks en niemand 
afhanklik nie. Jy, mens, is onvolmaak. Jy het fi siese behoeftes soos 
kos, klere, beskerming en versorging as jy byvoorbeeld siek word. 
Elkeen van ons het seker al ervaar wat dit is om iemand te versorg 
wat van jou afhanklik is. ’n Siek kind wat in die middel van die nag 
roep, ’n bejaarde ouer wat nie kan loop nie. Ons het waarskynlik al die 
ge voel gehad dat plig nie noodwendig ’n plesier is nie.

Ons het God nodig. Elke oggend bid ons vir die krag om ons daag-
likse werk te doen, dat ons beskerm sal word in die gevaarlike tye 
waarin ons leef, dat ons kos en klere mag hê. Ons vertrou God. Dit 
bevoordeel my.



• 61 •

Kom ons kyk na die saak van God se kant af. Watter voordeel het 
God om by ons te kom woon? Watter voordeel het Jesus gehad om 
mens te word, om verwerp, verag en gedood te word, tot die mens 
se voordeel? Die antwoord is: Niks. God het geen voordeel, geen 
verpligting om by ons te kom woon nie. Tog wil Hy. Christus word in 
die angste van die hel gedompel om my daaruit te red. Dit is die wese 
van God se liefde vir my. 

Watter bydrae kan ek in hierdie verhouding lewer? ’n Lewe van 
dank baarheid!

Sing: Psalm 116-1:1, 7, 10
Dr. HF van Wyk (Hennie) (emeritus)

Sondag 26 Februarie

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:1

Laat julle met God versoen in Christus!

Ons het gister besef dat God geen voordeel het om by ons te woon 
nie, maar dat Hy dit wil doen in Christus.

In Christus. Jesus as God wil by ons woon, al kos dit Hom sy lewe. 
Wat maak ek met hierdie kennis? Paulus teken die reaksie wat ons 
moet toon:
 Ek wil die Here dien (vs 11). “Dien” beteken “doen”. Doen wat God 

sê ons moet doen in sy woord. Christus het ALLES gegee – ek gee 
my beste.

 Ek moet reageer op Christus se liefde om reg te leef (vs 14). Ek 
mag nooit vergeet dat “liefde” vir Jesus beteken dat Hy sê: “Ek sterf 
vir jou!” nie.

 Christus maak my nuut (vs 17). Ek preek met elke Nagmaal sig-
baar: “Ek eet, drink Christus, dis die VOLKOME versoening vir AL 
my sonde”. Ek kan “Nee!” sê vir die sonde, die verkeerde omdat 
Christus my losgekoop het.

 Ek is versoen met Christus. “Versoening” impliseer dat daar vyand-
skap was. Inderdaad – ek, wat van nature geneig is om te haat – ja, 
God te haat, moet in my onvermoë kyk na die gekruisigde Jesus.
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Ná COVID soen ons minder. “Soen” word dikwels verbind met die 
oordra van siektes. My sonde maak my vuil, veragtelik. My sonde is 
die kanker wat onvermydelik op die ewige dood moet uitloop. Tog, 
God kom en soen my. Hy word nie aangetas deur my sonde nie – in-
teen deel, Hy tas my aan met sy heiligmaking.

Wat moet ek doen? Soen terug. Kus die Seun in onderworpenheid. 
Laat God se soen skitter in jou lewe, jou optrede.

Sing: Psalm 2-1:6
Dr. HF van Wyk (Hennie) (emeritus)

Maandag 27 Februarie

Skrifgedeelte: Hebreërs 8
Fokusgedeelte: Hebreërs 8:1, 2, 6, 11

Deur Christus vernuwe om God te ken

Die tabernakel was ’n tent wat tydens Israel se woestynreis vanuit 
Egipte na Kanaän gebruik was as ’n “aanbiddingsplek” waar die 

priesters diens verrig het. Dit was ’n verteenwoordiging van God 
se teenwoordigheid by Israel, maar veral van God se verbintenis 
(verbond) met die volk. God het nie ’n tabernakel of enigiets anders 
nodig om tussen hulle te kon woon of om aanbid te word nie. Hy 
weet egter dat Israel dit wél nodig het. Weens hulle sondes het hulle 
’n fi siese voorstelling en praktiese wyse van aanbidding nodig om te 
ver staan hoe hulle in ’n noue gemeenskap met God moet lewe (vs 3, 
5).

Tog was hierdie voorstelling en wyse van aanbidding nie onberis-
pe lik (foutloos) nie (vs 7, 8), juis omdat ons as sondaarmense dit nie 
volmaak kan uitoefen soos God dit vereis nie (vs 9). Daarom het God 
ook die reg om hierdie verbond (verbintenis) en gemeenskap met ons 
te verbreek (vs 9b). 

Maar deur sy genade alleen besluit Hy om ons ongeregtighede 
en sondes te vergewe (vs 12). Hy kan ons ver gewe omdat Jesus 
Christus as die ware ewige Hoëpriester (vs 1, 2) en Middelaar (vs 6) 
toe gesien het dat God se strafbepalings vir ons sondes uitgeoefen 
word deur Homself in ons plek as off er te gee.

Die voorstelling van die tabernakel en die priesters se off ers word 
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deur Jesus Christus se volmaakte off er ’n werklikheid in die hemel. 
Deur die Heilige Gees leer God ons nou om Hom deur sy Woord REG 
te ken (vs 10, 11), sodat ons nie bloot maar deur middel van tydelike 
voorstellings Hom aanbid nie, maar deur Christus en die Heilige Gees 
Hom in waarheid aanbid (Joh. 4:24) en binne ’n nuwe verbintenis en 
gemeenskap (verbond) met Hom kan leef (vs 8, 13).

Sing: Skrifberyming 8-1:1 (14:1)
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop/Mariental)

Dinsdag 28 Februarie

Skrifgedeelte: Openbaring 21:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 21:2, 3

God sal by ons woon en ons sal sy volk wees

Die verganklikheid van ons wêreld laat ons dikwels bewus word 
dat daar dinge in hierdie wêreld is wat tot ’n einde kom (soos die 

afsterwe van ’n geliefde). So sal die eerste hemel en eerste aarde 
wat met sonde bevlek is, ook verbygaan (vs 1). Hierdie paar verse in 
Openbaring herinner ons egter weer daaraan dat alles nie net tot ’n 
einde sal kom nie – nee, God sal alles vernuwe tot ’n nuwe hemel en 
nuwe aarde.

Die heerlikste van die nuwe hemel en aarde is nie dat ons dan 
slegs maar ’n kommerlose, geriefl ike lewe sal hê nie. Vers 2, 3 en 7 
beskryf vir ons dat die heerlikste aspek van hierdie nuwe lewe is dat 
ons in ’n volkome nuwe en herstelde verhouding met God ons Skep-
per sal leef.

Die rede hoekom die wêreld, soos ons dit vandag ken, nog aan 
ver ganklikheid onderworpe is, is omdat daar vanweë ons sondes 
skeiding tussen ons en God gekom het. Tog het God ons nie net bloot 
gelos nie. In die Ou Testament sien ons hoe God sy teenwoordigheid 
by die mens deur die tabernakel en later die tempel uitdruk. Ons het 
gister gesien hoe hierdie voorstelling van ons verhouding met God 
juis ook die gebrokenheid van hierdie verhouding vanweë ons sondes 
uitdruk, maar ook hoe Jesus Christus deur sy versoeningswerk ons 
weer in ’n herstelde verhouding met God bring.

Deur Christus se soenverdienste en deur die kragtige werking 
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van die Heilige Gees kan ons nou reeds iets van God se heerlike 
en magtige teenwoordigheid ervaar. Maar wanneer God alles fi naal 
nuut kom maak, sal ons in ’n volmaakte, intieme, liefdevolle verbin-
tenis(verbond) met God leef! Hy sal by ons woon en ons God wees 
en ons sal sy volk wees.

Sing: Psalm 2-1:6
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop/Mariental)
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KWARTAAL 1 – GEMEENSKAP MET GOD

MAART: DIE KONINKRYK VAN GOD 

Woensdag 1 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 33:1-22; Jesaja 40:12-14
Fokusgedeelte: Psalm 33:11, 18-20; Jesaja 40:12-14

Die Raad van God en die mens

Die kerkraad is die koning of regeerder van die plaaslike kerk. 
Wanneer so ’n kerkraad besluit om ’n kerkgebou op te rig, raadpleeg 

hulle ’n argitek, bouaannemer, bourekeningkundige, ensovoorts. Dit 
duur maande/jare voordat die gebou in gebruik geneem kan word.

Maar toe die Koning der konings die hemel en aarde geskep het 
– wie was sý raadgewers gewees? “Wie het die Gees van die HERE 
bestier en as sy raadsman Hom onderrig? Met wie het Hy raad gehou 
dat dié Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad 
van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekendmaak die weg 
van volle insig?” (Jes. 40;13, 14). Van ewigheid tot ewigheid het God 
Drie-enig sy Raadsplan opgestel (Ps. 33:11).

God se Raadsplan oortref alle menslike perke en vermoëns. Tog 
beskryf Jesaja (40:12) op ’n menslike manier God se grootheid: Die 
miljoene liter waters (wolke, seë, riviere) het God met sy hand afge-
weeg! Die afstand tussen die verskillende hemele (wolkehemel, 
die hemel daar bó en die sterrehemel) – wie het dit afgemeet? Die 
inhouds maat van stof, sand, klippe, rotse wat afgeweeg moes word 
om berge en strande te vorm – wie het dit bepaal?

Die Raad van God omsluit die hele mensheid, van geslag tot 
geslag (Ps. 33:11b)! Wat is God se gemeenskap met die mens? Die 
mens is nie raadgewer nie, maar skepsel. Die Verbondsgod kyk “van 
die hemel af; Hy sien al die mensekinders”. God sien hulle sonde 
raak. Maar God sê ook: “Welgeluksalig is die nasie wie se God die 
HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.” Deur God 
se Gees het Hy mense tot geloof gekies en deur sy Seun het Hy hulle 
tot die ewige lewe gered. Mý lewe is ook in sy Raadsplan opgeneem!
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En ons reaksie op sy redding? Ons moet op sy goedertierenheid 
wag (vertrou, hoop, verbly)! Dit álles is deur sy genade en liefde waar-
mee Hy gemeenskap met ons hou.

Sing: Skrifberyming 5-4:1-6
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Donderdag 2 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 1:1 – 2: 3(AFR33/53)
Fokusgedeelte: Genesis 1:1

Gód het alles in die begin geskape

Die Woord van die Here begin met die woorde: In die begin … 
Hierdie woorde laat jou verstand duisel! Dit is te groot vir die mens-

like verstand om te verstaan. Daar was niks nie, behalwe God. Tóé 
het God die hemel en die aarde geskape. In die begin is nie soseer ’n 
aanduiding van tyd nie, maar ’n verwysing na God se grootheid, mag, 
majesteit en onvergelykbaarheid.

Die almagtige God het alles geskape. Teenoor die evolusionisme 
wat beweer dat alles spontaan ontstaan en verder ontwikkel het, is die 
Woord baie duidelik Wie die Skepper is. Gód het geskape! Daarmee 
het die Koning sy Koninkryk tot stand geroep. God is Koning oor die 
hele skepping. Alles en almal is aan Hom onderworpe.

God het in ses skeppingsdae alles geskep. God het geskep deur te 
spreek. Hoe ’n almagtige God is Hy net nie! Ons hoor ook elke keer: 
En dit was aand en dit was môre … Dus ’n spesifi eke tydperk. Toe 
God alles geskep het, het Hy dit goed gedoen. Dit wat vandag fout 
gaan in die wêreld, is nie omdat God foute met die skepping begaan 
het nie. Nee, die sondeval het ’n afgryslikheid oor die hele skepping 
gebring (Gen. 3). Daardeur het die hele skepping onder die oordeel 
gekom. Alle verhoudinge is daarmee versteur, veral die verhouding 
tussen God en die mens. Die dood en ellende en swaarkry het toe in 
die wêreld ingekom.

In sy genade het God in Genesis 3:15 die Moederbelofte gegee 
om die versteurde verhoudinge te herstel. Hy het dit gedoen deur die 
koms van sy Seun, Jesus Christus. Sy werk kom eintlik neer op ’n 
nuwe skepping. 
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Deur Jesus is nuwe lewe moontlik. God se Gees bewerk die nuwe 
lewe deur die geloof in Jesus Christus.

Die geskiedenis stuur af op die dag wanneer alles nuut gemaak sal 
word. In Openbaring 21 word aan ons die nuwe hemel en die nuwe 
aarde beskryf.

Ons kan in hierdie lewe vol probleme daaraan vashou dat God in 
beheer is. Herken Hom te midde van die dreigende chaos. Sien Hom 
raak ten spyte van die duisternis.

Sing: Psalm 8-1:1
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)

Vrydag 3 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 33:1-22 (AFR19/53)
Fokusgedeelte: Psalm 33:6

Hemel en aarde is uit die Vader, deur die Seun, in die Gees ge-
skape

In Genesis 1: 1 lees ons God het in die begin die hemel en aarde ge-
skape. Dit is die Drie-enige God wat geskep het. Die Vader het deur 

die Seun in die krag van die Heilige Gees geskep.
Gelowiges kan nie anders as om ’n lofl ied oor God se skeppingsdaad 

te sing nie – soos wat in Psalm 33 gedoen word. Hierdie lofpsalm is 
waarskynlik in die tyd ná die ballingskap geskryf. God het weer ’n 
nuwe begin met sy volk gemaak.

Psalm 33 bestaan uit twee lofl iedere (vs 4-11 en 12-19) en vyf bely-
denisse (vs 20-22). Hierin word God se grootheid besing en bely. Die 
Drie-enige God wat alles geskape het, is in beheer en só almagtig dat 
Hy die raad van nasies vernietig en die gedagtes van volke verydel. 
Oorwinning is nie vanweë menslike vermoëns nie. Die Here bekyk al 
die mense van die hemel af. Hy waak oor en red die regverdige. Loof 
die Here!

Ons sien God se almag in sy skepping en die bestuur daarvan. 
Verse 6 en 9 sê dat God geskep het deur sy Woord te spreek en te 
gebied. Ons lees ook in Genesis God het elke keer gesê, en dit het 
gebeur.

Die Nuwe Testament gee vir ons ’n geloofsperspektief hierop. 
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Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die Woord van God 
toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit 
sienlike dinge nie (Heb. 11:3).

Nog duideliker lees ons in Johannes 1:1: In die begin was die 
Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in 
die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom 
het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Jesus Christus is die 
Woord. Die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon (Joh. 
1: 14).

Presies hoedat die Vader deur die Seun geskep het, weet ons nie, 
maar ons lees in vers 6 en Genesis 1:2 dit was in die kragtige wer-
king van die Heilige Gees. Die werking van die Heilige Gees is on-
ont beerlik vir die skepping en die nuwe lewe wat die regverdiges op 
grond van Jesus se soenverdienste ontvang.

Dit is ’n wonderlike troos wat elke gelowige kan put uit die verhouding 
waarin God tot sy skepping staan (eerste lofl ied) en die verhouding 
van God met sy volk (tweede lofl ied). Vertrou op God alleen!

Sing: Psalm 33-1:1, 11
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)

Saterdag 4 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 24:1-10 (AFR33/53)
Fokusgedeelte: Psalm 24:1, 2

Die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Koning

Dit is baie troosvol om naby God te kan wees. In die Ou-Testa-
men tiese bedeling moes die gelowige na die tempel in Jerusalem 

gaan om God daar te gaan aanbid. Vandag kan ons God op enige 
plek aanbid (Joh. 4:21-23) omdat ons deur Jesus Christus toegang 
tot God het (Heb. 10:19-22).

Omdat God heilig is, moes die mens wat tot God nader, aan twee 
vereistes voldoen. Hy moes besin oor:
 Hoedanig God is tot Wie hy nader (vs 1-2 en 7-10).
 Hoedanig die gelowige is wat tot God nader (vs 3-6).

Om in ware gemeenskap met God te lewe, moet ons besef 
Hy is die Skepper van hemel en aarde. En omdat Hy Skepper is, 
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behoort die wêreld en alles daarop aan Hom. Psalm 24 begin met ’n 
allesomvattende uitspraak. Alles, letterlik alles behoort aan God! Die 
selfgesentreerde mensdom wil dit nie aanvaar nie. Hulle reken: Alles 
is myne! Daarom dat daar op soveel regte aanspraak gemaak word 
en God se reg word eenkant geskuif. “Ek het die reg om te besluit 
oor my liggaam ten opsigte van aborsie”, eis die mens wat nie wil 
erken dat die mens eintlik niks besit nie. Hiermee val die mens in die 
strik van Satan wat hom verbeel dat hy alles besit en op aanbidding 
aandring (Matt. 4:8).

Psalm 24 bring alles weer in perspektief. Deur sy dood aan die 
kruis het Jesus die skepping, en veral God se uitverkorenes, uit die 
aanmatigende hande van Satan kom ruk! Deur sy opstanding het Hy 
alle mag in hemel en op aarde verkry (Matt. 28:19). Met sy hemelvaart 
het Christus die hemelpoorte vir sy gelowiges oopgemaak. Daarvan 
sing ons in Psalm 24 (vs 7, 9).

Wat eers die voorwaardes was om tot God te mag nader (vs 3-4), 
word op grond van Jesus se versoening die kenmerke van ’n Christen 
se dankbaarheidslewe. Daarom kan ons tot God nader en in volle 
gemeenskap met Hom lewe.

Sing: Psalm 24-1:1, 5
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)

Sondag 5 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 1:1, 2, 26-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:1, 27, 31

God maak alles baie goed en sorg steeds vir alles

God het alles begin. Hy het in die begin die hemel en die aarde 
ge skep. Dit beteken dat Hy op ’n almagtige manier alles uit niks 

gemaak het. Hy het sy skepping baie goed gemaak. Hy besit sy ganse 
skepping. Hy regeer sy skepping. Hy sorg vir alles wat Hy geskep het. 
Hy is die Koning van sy koninkryk.

Hy het ook die mens geskep, ’n man en ’n vrou. Hy het die mens na 
sy beeld geskep. Dat die mens na God se beeld geskep is, beteken 
dat die mens heeltemal afhanklik van God is. Die mens bestaan 
alleen, leef alleen in ’n verhouding met die lewende God. Verder hou 
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die geskapenheid van die mens as beeld van God in dat die mens 
geheel en al in diens van God staan.

In ’n lewende verhouding met die lewende God moet die mens 
dus diensbaar aan God wees. Hierdie diensbaarheid moet wys in die 
mens se liefde vir God en liefde vir die ander mense wat God geskep 
het. Verder moet hierdie diensbaarheid wys in die mens se omgang 
met die skepping, waar die mens die skepping ontwikkel en oppas.

Los van God en sonder ’n lewende en innige verhouding met Hom, 
sal die mens die skepping en sy medemens net verniel en afbreek. 
God sorg self dat die verhouding tussen Hom en die mens behoue 
bly. Hy het daarvoor sy Seun gegee. Jesus Christus het deur sy dood 
en opstanding die verhouding tussen God en elke mens wat in Hom 
glo, ewig vasgemaak. In Christus leef elke ware gelowige deur die 
Heilige Gees weer nuut.

Die Heilige Gees lei my om daagliks ’n nuwe lewe in God se ko-
ninkryk te leef– ’n lewe van liefde vir God en my naaste en ’n lewe van 
sorg vir God se skepping!

Sing: Psalm 19:1, 7 (1936)
Ds. PJ (Johan) Nel (Akasia)

Maandag 6 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 8
Fokusgedeelte: Psalm 8:4, 5

Wat is die mens dat U aan hom dink?

Dit is ’n vraag van groot belang wat ons by ’n volgende vraag bring: 
Wie is ek dat God aan my dink?

Die vraag wat Dawid vra, is deel van ’n langer sin. As ek na die 
hemel kyk, dan sien ek die heelal, tog net ’n fraksie van die heelal. 
Die Psalmdigter kyk in die nag na die hemelruim. Hy kyk op na die 
he melruim en sien hoe glansryk God alles geplaas het. God is die 
oorsprong van alles. Hy het alles geskep en aan Hom kom die lof toe.

Nou kyk die Psalmdigter na homself. Wie is hy en watter reg het 
hy dat God aan hom dink? God het die mens immers na sy beeld 
geskape, in ware geregtigheid en heiligheid. Die mens is kroon van 
die skepping: om te heers, te beheers en te vul. Die sondeval het 
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egter alles verwring. ’n Tweede Adam moes kom om die eerste Adam 
se skade en skuld te herstel en te betaal.

Psalm 8 is met Jesus Christus vervul. In Hebreërs 2:6-9 word 
Psalm 8 aangehaal en wys op die mens, Jesus Christus, wat mense 
red. Vir die gelowige is dit ’n feit en vir die ongelowige is dit fi ksie. Kyk 
wat sê Pilatus voor die kruisiging vir Jesus: “Dit is die mens” (Joh. 19: 
5).

Spieël uself en sien uself teen die agtergrond van die heelal, of dit 
dag (Ps. 19) of nag (Ps. 8) is. Besef dat ons in niks kan roem behalwe 
in God nie. Hy het sy Seun gestuur om mens te word, só het Hy aan 
ons gedink. Hy het verder aan ons gedink en sy Gees gestuur. Deur 
Gees en Woord as bril sien ons ons kleinheid en God se grootheid. 

Wat is ek en jy as gelowige mense? Ons het net voorregte. God 
gee, God kan neem ook. God het fi naal aan ons gedink met Jesus 
Christus se wederkoms wanneer Hy alles fi naal sal herstel.

Laat ons met dankbaarheid syNaam loof en prys met die woorde: 
“O HERE, onse Here, hoe heerlik is U Naam oor die hele aarde” (Ps. 
8:2, 10).

Sing: Psalm 8-1:1
Dr. JJJ Erasmus (Kobus) (emeritus)

Dinsdag 7 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 2:4-25
Fokusgedeelte: Genesis 2:4-25; Heidelbergse Kategismus Son-
dag 9, 10

Gemeenskap met God in sy koninkryk

In die begin het God sy koninkryk in ’n bepaalde gemeenskapsverhouding 
met Hom geskep. Hy onderhou en regeer dit deur sy ewige raad 

en voorsienigheid, met sy almagtige en alomteenwoordige krag. Op 
sy tyd beskik Hy lower, gras, reën, droogte, vrugbare en onvrugbare 
tye, voedsel, drank, gesondheid en siekte. Alles kom uit sy hand, en 
sonder sy wil kan hulle nie roer nie.

Daar is ’n besondere gemeenskap met God en die mens wat nie 
in die ander geskape dinge is nie. God het die mens uit die aardse 
stof geformeer. In die mens se neus is lewensasem geblaas sodat 
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die mens ’n lewende siel geword het. Tussen die mens en die tuin is 
daar ook ’n besondere gemeenskapsverhouding. Hy kry opdrag om 
te bewerk en te bewaak. Hy mag die vrugte van die bome eet. 

Deur ’n proefgebod word gehoorsaamheid aan God getoets: “... 
maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy 
nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe” (vs 
17).

’n Besondere driehoekige huweliksverhouding – God, man en vrou 
– word ingestel. God bou uit die man se rib die vrou en bring haar na 
die man. Elkeen het ’n besondere plek voor God. Die man is die hoof. 
Die vrou is sy hulp sodat hy in staat is om hoof te kan wees. Voor God 
is hulle eenders, maar tog anders in lewensroeping. Wanneer hulle 
trou, is hulle ’n nuwe eenheid – los van hulle ouers. Die naaktheid druk 
’n gemeenskapsverhouding uit dat hulle liggaamlik en geestelik oop 
en bloot voor mekaar is, sonder enige geheime. Niks word wegge-
steek nie – hulle ondersteun mekaar in die taak wat God hulle in sy 
koninkryk opgedra het.

Ter wille van Christus is God mý God en Vader op Wie ek vertrou!

Sing: Psalm 104-1:17, 18
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Woensdag 8 Maart

Skrifgedeelte: 2 Petrus 2:4-9; Judas 1:6-9; Esegiël 28:11-19
Fokusgedeelte: Esegiël; 28:19; Judas 1:6; 2 Petrus 2:4

Sondeval in die hemel

Wanneer ons van die sondeval praat, dink ons dikwels net aan die 
sondeval van die mens in die paradys. Tog was daar ’n sondeval 

vóór die sondeval van die mens – die sondeval van die duiwel en sy 
trawante.

In Esegiël het ons gehoor dat God die duiwel as ’n magtige, wyse, 
intelligente en pragtige engelwese geskape het. Mooier as die ander 
engele, is hy as aartsengel oor ander engele aangestel. God het hom 
Lucifer, “die een wat blink,” genoem. 

Soos die mens, het die duiwel ook ’n vrye wil gehad en kon self 
sy eie keuses maak. Dit is dan ook sy mag, wysheid en ongekende 
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skoonheid wat hom in opstand teen God laat kom het. Ons weet dat 
die duiwel, en ’n derde van al die engele, teen God in opstand gekom 
het en uit die hemel uitgewerp is (Op. 12:4). Jesus getuig ook dat Hy 
gesien het hoe die duiwel “soos ’n weerligstraal” uit die hemel geval 
het (Luk. 10:18).

Hierdie magstryd is vandag nog springlewendig. Of ons dit wil 
erken of nie, ons is ook betrokke in hierdie stryd. Moet ons dan be-
vrees wees? Nee! Al doen die duiwel wat ook al, het God reeds met 
die herskepping oorwin. Dit het Hy gedoen deur sy Seun na hierdie 
aarde toe te stuur. Met Jesus se geboorte, poog die duiwel, deur 
koning Herodes, om hierdie Christuskind te vernietig – tog is die 
duiwel verslaan! Al is hy ’n engel, ’n gevalle engel, versoek hy Jesus 
drie keer in die woestyn, maar hy is verslaan! Al gebruik die duiwel ’n 
skare mense wat skreeu “Kruisig Hom”, is die duiwel verslaan! Hy is 
vir ewig verslaan! Al was daar ’n Golgota, daar was ook ’n opstanding! 
Dit was die uur van oorwinning. Ons het nou weer vrye toegang tot 
God.

Deur Jesus Christus, ons Here, het die duiwel ’n oorwonne vyand 
geword. Dit is reeds in Esegiël 28:19 aan ons bevestig: “Jy het ’n 
afskrik middel vir ander geword, dit is vir altyd klaar met jou.”

Sing: Psalm 47-1:1, 4
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)

Donderdag 9 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 2:7 – 3:6 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 2:7 – 3:6

Gehoorsaamheid aan halwe waarhede beroof ons van die ware 
Koning

Geen koninkryk kan twee konings hê nie. God se heelal kan net 
een koning hê. Hy sluit ’n gehoorsaamheidsgebod met die mens, 

maar sy teenstander, Satan, staan gereed om ons lewe te verwoes 
met halwe waarhede.

Toe sy rebellie in die hemel misluk, spits hy sy aandag toe op die 
kroon van die skepping. Sy dryfveer is om elke mooi en goeie gawe 
van die Here te bederf. Hy wil God se skepping tot ’n val bring, en vir 
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daardie doel saai hy twyfel in Eva se gemoed met halwe waarhede. 
Deur slinkse vrae te vra, insinueer hy dat God ’n verskuilde agenda 
volg deurdat Hy kennis van die mens weerhou. Die vrou se halfhartige 
reaksie op hierdie aantygings was vet op die slang se vuur en hy 
gaan met mening oor tot die aanval. Hy sterk haar in die kwaad en sê 
dat hulle soos God sal wees met insig oor goed en kwaad.

Sy aanval is nie primêr op die vrou gerig nie, maar op God Self. 
Hy gebruik halwe waarhede om God te vervang met gehoorsaamheid 
aan ’n tweederangse koning. Eva se oë gaan oop en sy begeer die 
vrugte van die boom, omdat dit haar insig sou vergroot. Die tragiese 
gevolg van die verleiding is ondankbaarheid vir dit wat God vir my 
gee, en dit maak dat ek al nader aan die verbode boom beweeg en 
stilletjies wonder of so ’n happie ongehoorsaamheid nie dalk my dag 
sal opvrolik nie.

Die val van die mens in sonde maak ons ore en oë oop vir die 
verkeerde. Die bose kom as verleier en teenstander van God en ons 
hoor en sien hom in die verdraaiing van die onfeilbare Woord van 
God en in die aanslag oor geslag en moraliteit wat in die kerke gevoer 
word.

God se Gees skenk ware insig en kennis. Jesus Christus het alle 
waarheid en mag in die hemel en op die aarde. Glo sy Woord en 
aanbid in gehoorsaamheid die Koning van die konings wat in die 
hemel troon.

Sing: Psalm 36-1:1
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)

Vrydag 10 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 3:6-24 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 3:6-14

Die Here roep uit genade my naam

Ten spyte van God se duidelike opdrag om nie van die boom van 
alle kennis (Gen. 2:16) te eet nie, skuif die mens God uit hulle 

lewe met ’n doelbewuste keuse wat hulle uitoefen. Op slinkse wyse 
oor  reed die slang hulle om ongehoorsaam te wees. 

Die mens verskuif die grense wat God in sy wysheid vasgelê 
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het. Die mens wil soos God wees wat alles ken. Die mens het baie 
vinnig verskonings aangebied toe God hulle konfronteer. Getrou aan 
die mens se aard om onsself te probeer verontskuldig of om iemand 
anders vir die neem van swak besluite te blameer, plaas hulle die 
skuld op iemand anders. Ons wil onsself uit elke oortreding loswikkel. 
Ons steek selde die hand in eie boesem. Ons blameer die slang 
of mekaar of ons omstandighede om ons optrede te regverdig. Dit 
was in ’n oomblik van swakheid dat ek geld verduister het of slegte 
tydsberekening toe ek betrap is terwyl ek ontrou was. Met ons optrede, 
woorde, gebare en gedagtes skuif mense die Here weg.

God los nie die kroon van sy skepping alleen nie. Hy roep ons. 
Al voel ek soms kaal en wil ek as gevolg van omstandighede gaan 
wegkruip, het ons uit genade die moederbelofte ontvang. Die Here 
bly getrou. Die res van die Ou Testament getuig daarvan. Hy bewaar 
ons van die kwaad en gebruik die kwaad tot ons voordeel.

Die Here gee uit liefde en ontferming vir Adam en Eva velklere om 
hulle naaktheid te bedek. Aan die kruis gee Christus in liefde sy lewe 
om ons sonde te versoen en ons verhouding met God te herstel. Die 
Heilige Gees, ons ewige Trooster, roep elke dag deur die Woord van 
die Here: Waar is jy? Die Here is besorgd oor jou geestelike en fi siese 
toestand. 

As Hy vandag vra: “Waar is jy?” moet jy in dankbaarheid antwoord 
met ’n lewe wat God eer.

Sing: Psalm 36-1:2
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)

Saterdag 11 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 8:20 – 9:17
Fokusgedeelte: Genesis 9:11-13

Jesus Christus bring God se genadeplan tot uitvoering

God sluit ’n verbond met Noag, sy nageslag en al die diere, naamlik 
dat Hy nie weer die aarde met ’n vloed sal verwoes nie. As teken 

van dié verbond gee Hy die reënboog in die wolke. In die oorspronklike 
taal (Hebreeus) staan daar nie “reënboog” nie, maar “boog”. Dit is 
dieselfde woord wat in die Ou Testament vir die oorlogsboog gebruik 
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word. Met die teken van die (reën)boog sê God dus dat Hy nie weer 
met water oorlog sal maak teen sy skepping nie. As gevolg van die 
sonde is die aarde vervloek en die mens verdien om deur God gestraf 
te word, maar God sal sy (genade)plan met die skepping voltooi.

Die verbond wat God direk ná die sondvloed sluit, word die 
natuurverbond genoem. Hierdie verbond is deel van één verbond wat 
soos ’n goue draad deur die Bybel loop, naamlik die genadeverbond. 
Met hierdie één verbond sê God vir ons dat Hy ons God sal wees, en 
dat ons sy kinders sal wees.

Maar hoe is dit moontlik? God het sy oorlogsboog teen Jesus 
Christus gespan. Hy het die regverdige straf op die sonde gedra. Hy 
het God se genadeplan met die skepping tot uitvoering gebring.

God het die mens na sy beeld geskep om ’n verhouding met Hom te 
hê, en om sy verteenwoordiger in sy skepping te wees. Die sondeval 
het egter die beeld van God in die mens baie beskadig. As gevolg 
van Jesus se verlossing word die beeld van God in die gelowiges 
her stel. Die Heilige Gees gee ons geloof wat ons aan Jesus en sy 
ver lossingswerk verbind. 

Deur die werking van die Heilige Gees het ons weer ’n verhouding 
met God. Hy leer en lei ons met God se Woord en vernuwe God se 
beeld in ons.

Sing: Skrifberyming 1-2:1, 2, 3
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)

Sondag 12 Maart

Skrifgedeelte: Genesis 15:1-21
Fokusgedeelte: Genesis 15:17, 18

God sluit met gelowiges ’n verbond en gee aan hulle ’n teken

In vers 8 vra Abraham hoe hy seker kan wees dat God al sy beloftes 
waar gaan maak. En dan beveel die Here hom in vers 9: “Bring vir 

my ’n vers, ’n bok en ’n skaapram, almal drie jaar oud, en ’n tortelduif 
en ’n jong duif.”

Met die woorde “Bring vir my die diere” het Abraham dadelik ge-
weet waaroor dit gaan. Hy het geweet dat dit ’n seremonie was vir 
die sluiting van ’n verbond (ooreenkoms). En daarom het Abraham 
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geweet wat om te doen. Hy het die diere (behalwe die klein voëls) 
middeldeur gesny en die twee helftes teenoor mekaar gelê.

In daardie tyd het die partye wat ’n verbond gesluit het, tussen 
die helftes van die diere deurgeloop. Daarmee het elke party gesê: 
“As ek nie die verbond nakom nie, sal ek soos hierdie diere in stukke 
opgesny word.” Maar hier in Genesis 15 gebeur iets wonderliks! In sy 
verbond gaan God alleen deur die diere. Daarmee sê Hy dat Hy ons, 
wat sy verbond met ons ongehoorsaamheid verbreek het, sal red.

Dit is presies wat gebeur het! Jesus het mens geword om vir ons 
sondes te betaal. Hy is vir ons sondes stukkend geslaan, en aan die 
kruis het die donkerste donker oor Hom gekom toe Hy uitgeroep het: 
“My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Mark. 15:33).

Deur geloof is alle gelowiges kinders van Abraham (vgl. Rom. 4 en 
Gal. 4) en is ons deel van God se genadeverbond. Die doop het in die 
plek van die besnydenis gekom (vgl. Kol. 2:8-15) en is die teken dat 
jy deel is van God se genadeverbond. Dink vandag aan jou doop en 
leef as ’n verloste kind van God.

Sing: Psalm 103-1:1, 9
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)

Maandag 13 Maart

Skrifgedeelte: Eksodus 19:1-25
Fokusgedeelte: Eksodus 19:4-6

Gehoorsame toewyding aan God!

Hoofstuk 19 vertel ons van die dupleriese verbond wat God met sy 
volk gesluit het. In so ’n verbond het albei partye ’n verantwoordelik-

heid, en indien een nie sy verantwoordelikheid nakom nie, kry hy sy 
verdiende straf.

Die volk se verantwoordelikheid was om ’n gewyde nasie te wees. 
Dit beteken dat hulle, anders as al die ander nasies op hierdie aarde, 
hulle lewens moes toewy aan die wil van God. Hulle verhouding met 
God moes bo alles staan. Hulle was afgesonder om God te ken, Hom 
alleen te aanbid en om Hom te gehoorsaam (vgl. vs. 5-6). Op hierdie 
verant woordelikheid wat die volk het, het hulle dan geantwoord in 
vers 8 soos een man: “Alles wat die Here gesê het, sal ons doen.”
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Met dagbreek op die derde dag het die Here in vuur afgekom tot 
op die berg Sinai. Hierdie verskyning van God in vuur wys daarop dat 
Hy ’n verterende vuur sal wes vir elkeen wat sy verbond verbreek (vgl. 
Deut. 4:24; 9:3; Jes. 33:14; Heb. 12:29).

God het weer op sy beurt beloof dat Hy vir die volk ’n God sal wees. 
Indien die volk God se verbondsbepalings aanvaar en gehoorsaam, 
sal Hy sy verantwoordelikheid nakom deur hierdie volk soos die appel 
van sy oog te versorg (vgl. Eks. 19:4; Deut. 32:10; Ps. 17:8).

Die probleem waarmee ons dan gekonfronteer word, is wanneer 
die volk kort ná die verbondsluiting die verbond op ’n gruwelike manier 
verbreek. Hulle aanbid die goue kalf (vgl. Eks. 32).

Net soos die volk, is sonde só diep in ons wese dat ons verdien 
om met die vuur van God se toorn vernietig te word. Daarom, om in 
hierdie verbond te kan leef, het ons nie ’n wet nodig nie, ons het ’n 
Verlosser nodig.

Ons is God se eiendom, enkel en alleen omdat Jesus die wet vol-
maak in ons plek gehoorsaam het. Sy gehoorsaamheid word aan ons 
toegeskryf, en vir ons ongehoorsaamheid betaal Hy deur in ons plek 
die verterende vuur van God se toorn te dra. Hy sterf in ons plek as 
vervloekte aan ’n kruis. Hy sterf sodat elkeen wat in Hom glo, in ge-
nade aangeneem kan word.

Hierdie genade verander die mense se hart van klip in ’n hart van 
vlees. Hierdie genade wek in die gelowige die begeerte om ’n ko nink-
like priesterdom te wil wees deurdat ons uit dankbaarheid ons lewens 
in gehoorsaamheid aan God toewy.

Sing: Psalm 25-1:2
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)

Dinsdag 14 Maart

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:51-58
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:55

Jesus se oorwinning laat ons soos oorwinnaars leef!

Die grootste stryd wat die mens in sy lewe het, is om te stry teen die 
dood. Diep in ons is daardie begeerte om ewig te leef. Tog her-

inner elke grys haartjie ons aan die dood wat nader kruip. Elke nuwe 
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plooi en skeet herinner ons aan ons verganklikheid. Daarom lyk dit op 
die oog af of Satan in die tuin van Eden oorwin het. Hy het gekry wat 
hy wou hê. Hy het dit so bewerk dat Adam en Eva van die vrug geëet 
het, en daarom is die dood nou die mens se grootste vyand.

Dieselfde het met Jesus se dood aan die kruis gebeur. Die Een wat 
die Verlosser van die mensdom moes wees, word as vervloekte aan 
’n kruis opgehang. Dit lyk of die duiwel kry wat hy wil hê. Jesus sterf!

Indien ons nie verder kyk nie, sal ons in daardie pessimisme bly 
leef. Ons sal sonder hierdie heerlike hoop wees. Ons sal verslae 
toekyk hoe alles om ons onherroeplik skeefl oop en dit sal ons in groot 
wanhoop dompel. Angs en droefheid en haat sal ons lewens oorheers. 
Ons sal leef asof die dood die laaste sê het. Asof daar niks meer aan 
die sonde en die sleg van hierdie lewe gedoen kan word nie.

Wat die opstanding van Christus ons egter leer, is dat ons hoop 
verby die graf strek. Ons leef in die oorwinning van Christus. Christus 
het uit die dood opgestaan en daarom sal ons dood ook uitloop op die 
ewige lewe!

Dink so daaraan: Indien jy ’n rugbywedstryd kyk en jy jou in daardie 
wedstryd inleef, sal jy kwaad word vir elke aanslaan wat gemaak word 
en elke strafskop wat afgestaan word. Dis selfs senutergend! Hoekom 
is dit dan soveel anders wanneer jy die heruitsending kyk en weet dat 
jou span gewen het? Dis anders, want die spanning is weg. Jy weet 
dat jou span gewen het en daarom kan die aanslane en strafskoppe 
nie meer ’n invloed op die eindtelling hê nie.

Net so moet ons lewens ook getuig van ons oorwinning in Christus. 
Die teleurstellings, beledigings, vervolging en selfs die dood is sleg, 
maar ons weet dat dit nie ’n invloed op ons oorwinning het nie. Ons 
oorwinning word bepaal deur Christus en nie deur wat in hierdie 
lewe gebeur nie. Daarom, kom ons leef vanuit die vrede wat hierdie 
oorwinning ons gee!

Sing: Skrifberyming 18-6:1, 4, 5
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Woensdag 15 Maart

Skrifgedeelte: Deuteronomium 17:14-20
Fokusgedeelte: Deuteronomium 17:18-19

Dagboek of wetboek?

Ons almal ken ’n dagboek waarin jy jou beplanning vir die dag 
opteken. Jy kan jou maar net indink hoe vol ’n koning of staatshoof 

se dagboek is.
Maar as Israel ’n koning sou kry, sou hy eers uit God se wetboek 

moes lees voor hy sy dagboek oopmaak. Met goeie rede: Iemand 
wat regeer, het baie mag. Hierdie mag word so dikwels misbruik. Mag 
het ’n manier om mense hoogmoedig en selfsugtig te maak. In die 
Bybelse tyd was dit selfs nog erger. Die koning was ’n outokraat wat 
geen teenstand geduld het nie. Sy woord en sy beslissings was wet!

In ’n land waar God die ware koning is, sal so ’n koning nie deug 
nie. Die koning van Israel moet volgens God se wil regeer. Eintlik is 
hy niks anders as ’n amptenaar van God nie. Tog sit hy op ’n troon 
van mag. Om egter sy mag gehoorsaam aan die Here te bring, en 
om hom diensbaar aan die Here te maak, word ’n baie belangrike 
voorwaarde aan hom gestel: hy moet elke dag uit God se wet lees!

Die koning wat die wette van die land moet maak en handhaaf ... 
moet eers en voor alles God se wet lees! God se wet moet dus sy 
besluite en sy wette begrond. God se wet moet hom leer van genade 
en van regverdigheid. God se wet moet hom nederig en dankbaar 
maak.

Dit geld ook vir jou. Voor jy jou dagboek oopmaak, voor jy jou 
afsprake nakom, voor jy met ma en pa gaan praat oor dit wat vir jou 
belangrik is ... maak eers God se Woord oop. Jesus het immers gesê: 
“Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle 
leermeester: Christus” (Matt. 23:10).

Lees eers wat jou gesindheid moet wees, lees eers van vergifnis en 
lankmoedigheid. Lees eers van sagmoedigheid en van nederigheid – 
en as jy gebid het dat die Gees jou hierin sal sterk maak, dan is jy 
gereed vir jou dagboek!

Sing: Psalm 25-1:2, 4
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Donderdag 16 Maart

Skrifgedeelte: 1 Samuel 8:1-9
Fokusgedeelte: 1 Samuel 8:7

Wees anders om eenders te wees!

Israel was anders as al die ander volke om hulle. Dit was nie ’n 
andersheid ter wille van andersheid nie, maar ’n andersheid omdat 

hulle God as Vader en Koning gehad het. Dit was dus ’n andersheid 
wat hulle in ’n besondere sin ook eenders gemaak het: ’n volk van 
God!

Maar om verskeie redes vra hulle: “Ons wil ’n koning hê SOOS AL 
DIE ANDER NASIES.” Hulle wil hulle andersheid prysgee om soos al 
die ander nasies te kan wees.

Dit klink na ’n billike versoek, maar prakties het dit beteken dat 
hulle God as Koning verwerp. Met hierdie versoek loop hulle agter die 
gewoontes en gebruike van die wêreld aan en nie meer agter God 
aan nie. Hulle hoop vestig nou op ’n mens en nie meer direk op God 
nie.

Die kerk, of die koninkryk van die Here, het vandag net een Koning, 
en dit is Christus. Ons andersheid is juis daarin geleë dat ons Hom 
volg. Dit maak jou anders as die res van die ongelowige wêreld. Jou 
andersheid kom na vore in praktiese dinge:
 Om op ’n Sondag kerk toe te kom, maak jou anders.
 Die feit dat jy jou Bybel lees en tot God bid, maak jou anders.
 Die feit dat jy oor reg en verkeerd oordeel uit die Bybel, maak jou 

anders.
 Jou gehoorsaamheid aan God maak jou anders.

Kom ek vat saam: Jou verhouding met God maak jou anders!
Kinders vra dikwels: Waarom mag ek nie dit of dat doen nie, my 

maatjies mag dit dan doen? Die rede is: Ons meet ons nie aan maa-
tjies nie, maar aan wat ons Koning, Christus, sê. Dít is waarteen ons 
voortdurend moet waak: om ander mense as maatstaf in ons lewe te 
gebruik in plaas van Christus se Woord!

Israel het vir ’n koning gevra ... Wat vra jy van jou Koning?

Sing: Psalm 146-1:2, 3
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Vrydag 17 Maart

Skrifgedeelte: 1 Samuel 10:1-10
Fokusverse: 1 Samuel 10:1, 6, 9, 10

Die Here kies die aardse koning en werk kragtig in hom met sy 
Gees

Gister het ons gelees dat die volk Israel, soos die ander volkere, 
ook ’n mens-koning wil hê. Die Here wys egter self die koning 

aan.
Die Here het deur die profeet Samuel vir Saul tot regeerder oor sy 

besitting, sy volk, gesalf. Die belofte is vir Saul gegee dat die Gees 
van die Here kragtig in hom sal werk. Só het dit ook gebeur, God 
het Saul se gesindheid verander. Dit beteken dat die Gees Saul se 
hartsgesindheid van gewone jong man na ’n volksleier verander het. 
Ja, die Gees van die Here het kragtig in hom gewerk en hy het saam 
met die profete opgetree. Ongelukkig het Saul later sy eie kop gevolg 
en die Here het hom as koning vir sy volk verwerp.

Die Here was en is en sal altyd die ewige Koning wees. Hy regeer 
deur sy Woord en Heilige Gees. Hy gee aan ons as mense die 
verantwoordelikheid om oor sy skepping te regeer. Deur die Heilige 
Gees kry ons insig om die inhoud van die Bybel te verstaan en 
daarvolgens ons lewe in te rig en dit uit te leef in die skool, met ons 
werk en in die gemeenskap waar ons ook al rondbeweeg.

Wat die aardse “konings” in ons tyd betref, gebruik die Here ons 
om deel te neem aan verkiesings van leiers op alle terreine. Selfs al 
is die leiers nie ons keuse nie of selfs nie Christene nie, is dit ons plig 
om hulle aan die Here op te dra, asook om hulle te wys die pad wat 
die Here vir ons as mense in hierdie deel van Koninkryk bedoel. As 
Christen is jy ook ’n leier waar jy ook al leef en werk. Mag die Heilige 
Gees kragtig in jou werk.

Sing: Psalm 133-1:1, 3
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)
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Saterdag 18 Maart

Skrifgedeelte: 1 Samuel 16:1-13; Openbaring 5:9-14
Fokusgedeelte: 1 Samuel 16:13; Openbaring 5:13b

God voer sy verlossingsplan uit: Jesus Christus is die Ewige 
Koning uit die geslag van Dawid

Die Here het deur Samuel Israel se tweede koning aangewys. 
Dawid, die jongste van sy gesin, was die een oomblik nog ’n 

skaap wagter, maar in die volgende oomblik as Israel se tweede ko-
ning gesalf. Die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in 
Dawid gewerk. Die Here het Dawid met die gawes toegerus om oor 
Israel te regeer. Dawid was steeds net ’n mens met sondes, maar die 
verskil is dat hy sy sondes aan die Here bely het en vergifnis ontvang 
het.

Die Here het aan Dawid belowe dat Hy een uit Dawid se geslag 
koning sal maak, dit is Salomo, maar nog meer, dat sy koningshuis 
en sy troon vir altyd sal vas staan (2 Sam. 7:9-19). In Jesaja 9:1-7 
word die belofte herhaal dat die Seun wat gebore word, op die troon 
van Dawid sal sit en vir altyd sal regeer. Hierdie profesieë van die Ou 
Testament word met die geboorte van Jesus Christus ’n werklikheid 
(Luk. 2:11).

As Lam is Jesus Christus in ons plek geslag. Hy is namens ons 
gekruisig en het vir ons uit die dood opgestaan! Saam met Openbaring 
5:13b roep ons uit: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, 
behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewig-
heid!”

Ja, die Here bring in Koning Jesus ’n nuwe volk van God bymekaar 
wat sy koninkryk vorm tot in ewigheid. Elkeen wat in Jesus Christus 
glo, is deel van sy ewige koninkryk. Jy en ek is deel van God se Ko-
ninkryk! God span jou in om as burger van sy koninkryk ’n verskil te 
maak sodat ander mense ook die voorreg kan smaak om deel van sy 
koninkryk te word.

Sing Skrifberyming 5-3:1, 4, 5
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)
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Sondag 19 Maart

Skrifgedeelte: Jesaja 41:8-20
Fokusgedeelte: Jesaja 41:9, 10

Ons lewe is veilig in die hande van ons Here

Hoekom hou die Here ons vas? Waarom is ek nog sy dienaar? 
Omdat God liefde is. Sonder enige voorwaardes kies God ons uit. 

“Jy is my dienaar, Ek het jou uitverkies, Ek het jou nie verwerp nie.”
So leer die Bybel ons dat die diepste grond vir uitverkiesing in God 

Self lê, in God se welbehae. God is liefde in aksie, en dit sluit alle 
menslike voorwaardes uit. Uitverkiesing is nie geskoei op menslike 
goeddunke of goeie hoedanighede of dade nie, maar op God se liefde.

Daarom as ons vra: “Hoekom hou die Here ons vas?” is daar net 
een antwoord: omdat God ons liefhet en nooit, nooit sal laat vaar 
nie. Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer 
om vir ons sondes te sterf, sodat elkeen van ons wat in Hom glo, nie 
verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Daarom kan ons onvoorwaardelik op God vertrou. God is nie soos 
die afgode van hierdie wêreld wat deur mense gemaak word en met 
spykers regop gehou moet word nie. Inteendeel, ons is die maaksels 
van sy hande en Hy is die een wat ons regop sal hou in die lewe.

Daarom, hoor die woorde van die Here: “Moenie bang wees nie!” 
Ons liefdevolle hemelse Vader is in beheer van ons lewe, soveel so 
dat ons kan bely: Hy bewaar my op so ’n wyse dat, sonder die wil van 
my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie.

Hy ken ons en weet ons het sy genade en liefde nodig. Hy het 
Homself deur sy Heilige Gees aan ons verbind en verseker ons deur 
sy Woord dat ons lewe in sy hande is.

Sing: Skrifberyming 1-1:1, 3, 6
Ds. MJ Erasmus (Thys) (Nelspruit)
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Maandag 20 Maart

Skrifgedeelte: Jesaja 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11; 52:13 – 53:12
Fokusgedeelte: Jesaja 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11; 52:13 – 53:12

Die lydende dienaar-Koning

Ek sê vir julle: Die Skrifwoord wat sê: “en hy is as misdadiger beskou”, 
moet aan My bewaarheid word, want wat op My betrekking het, 

gaan nou in vervulling.
Met hierdie woorde vat Jesus ons terug na vandag se teksgedeeltes 

uit Jesaja, en wys Hy vir ons hoedat al hierdie tekste wat handel oor 
die dienaar/kneg van die Here, in Hom bewaarheid is. Daarom is dit 
ook nie vreemd dat hierdie teksgedeeltes by herhaling in die Nuwe 
Testament aangehaal word as daar na Hom verwys word nie. Maar 
wat leer dit ons oor ons Here?

In al hierdie teksgedeeltes word die dienaar van die Here as ’n 
individu aangedui. ’n Spesifi eke persoon. Hy wat God al voor sy 
geboorte as sy dienaar uitgekies en afgesonder het om God se ver-
bond met sy volk te wees, God se belofte van verlossing te be waar-
heid. Aan hierdie roeping is Hy getrou en sy hele bediening word 
gekenmerk deur gehoorsaamheid aan God en bekendmaking van 
God se wil om ons te red.

Daarom sien ons dat Hy met besondere deernis God se wil tot uit-
voering bring. ’n Geknakte riet sal hy nie breek nie. Blindes sien en 
gevangenes word bevry. Die wat moeg is, gee Hy nuwe krag. ’n Lig 
vir die wat in die donker loop.

Maar dit alles gaan gepaard met ongekende lyding. Lyding wat Hy 
met stil vertroue tegemoet stap, selfs met ’n gebed vir sy vervolgers. 
Hy word verag en verafsku. Daar word op hom gespoeg en gevloek. 
Hy betaal die hoogste prys in diens van God: “... afgesny uit die land 
van die lewendes … ’n graf gekry by goddeloses … by sondaars in 
sy dood” (53:8-10a), maar daarna hoor ons dat hy “lank sal lewe” 
(53:10b-11). Reeds in die Ou Testament sien ons die opstanding uit 
die dood van hierdie dienaar van die Here. God het sy skuldoff er 
aanvaar as ’n losprys vir baie.

Sy lyding dra groot vrug. Dit bring nie net redding en vergiff enis vir 
Israel nie, maar vir al die nasies. Lig vir al die mense; selfs die wat op 
die verste afgesonderde eilande woon, wag op Hom. Hoekom? Aan 
Hom behoort die mag en die heerlikheid.
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God Self het Hom die ereplek gegee onder die grotes en magtiges. 
Hy is die Koning oor die konings van die aarde, ons Here. Die lydende 
dienaar-Koning.

Sing: Psalm 2-1:1, 6
Ds. MJ Erasmus (Thys) (Nelspruit)

Dinsdag 21 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 16:1-11
Fokusgedeelte: Psalm 16:1-2 (AFR2020)

In God se nabyheid vind ek skuiling

Dawid, die koning wat vir 40 jaar oor Israel regeer het, was ’n man 
na God se hart. Hierdie man van God was egter ook deurlopend 

in lewensgevaar, en hy moes voortdurend vir sy lewe vlug voor sy 
vyande. Dit is teen hierdie lewensgevaarlike agtergrond wat Dawid in 
Psalm 16 met vrymoedigheid tot die Here nader. Hy pleit: “Beskerm 
my, o God, want by U skuil ek.” Hy het geweet hy kan op die Here 
ver trou. Die vraag bly egter: Hoe kon Dawid dit doen? Was hy dan die 
uitsondering in sy geloof? Ons kry ’n kosbare antwoord in vers 2: “Ek 
het vir die Here gesê: U is my Heer.” Dawid bely dat God die God van 
die verbond is wat getrou bly aan sy beloftes. In homself het Dawid 
niks om op aanspraak te maak nie, maar op grond van die Here se 
getrouheid kan hy in sy nood tot die Here nader. Selfs al kom daar 
ook doodsgevaar op sy pad, weet hy dat hy die Here se eiendom is. 
Buiten die Here is daar niemand op wie hy kan vertrou of tot wie hy 
kan nader nie. Hierdie troos geld nie net vir Dawid nie, maar vir alle 
gelowiges. Ons kan saam met hom bely: “U is my Here.” Ons kan 
dit met vrymoedigheid doen deur Jesus Christus wat ons aan ons 
hemelse Vader verbind het. Ons is duur gekoop met sy bloed, wat 
ons verseker dat daar niks in hierdie skepping is wat ons van God 
se liefde kan skei nie. Wanneer ons in moeilike tye verkeer, kan ons 
verseker wees van God se nabyheid en beskerming. Selfs wanneer 
ons in gevaar verkeer. Ons kan ook bid: “Beskerm my o God, want 
by U skuil ek.”

Sing: Psalm 16-1:1, 2
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)
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Woensdag 22 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 46:1-12
Fokusgedeelte: Psalm 46:2

Die Here, Heerser oor alle magte, is vir ons ’n skuilplek

Waarheen vlug jy in tye van nood? In tye waar dit voel asof die 
storms van die lewe soos onstuimige golwe, keer op keer, 

sonder ophou oor jou oopbreek? Soek jy dalk redding in jouself, jou 
werk, jou eggenoot? Waar is jou skuilplek?

’n Skuiling is ’n plek waarheen ons gaan as ons moet vlug van iets, 
wanneer ons veiligheid bedreig word deur iets of iemand. ’n Mens 
vlug in sulke omstandighede met haas om beskerming te geniet.

“God is vir ons ’n skuilplek” (vs 2). By Hom kry ek krag en hoef ek 
vir niks bang te wees nie, selfs nie vir aardbewings en magshebbers 
nie. In sy teenwoordigheid kry ons kalmte en vrede, selfs al dreig die 
vyand met die dood. In sy teenwoordigheid sal jy nie wankel nie. In 
vers 8 en 12 word ons verseker dat Hy, die Here, Heerser oor alle 
magte, met ons is.

Staan vir ’n oomblik weer stil en kyk na God se skepping. Daarin 
sien ons iets van sy almag. Hy regeer oor alles en almal. Selfs nasies 
en koninkryke het gewankel, daar is by niks of niemand anders enige 
redding te vind nie. God bly ons enigste toevlug. Hy is by magte om 
enigiets te doen. Hy het selfs ’n plan gemaak met die mens se groot-
ste nood in die geskiedenis, die sonde. Hy stuur sy Seun, Jesus 
Christus, om aan die kruis vir jou te sterf sodat jy kan lewe. Niks kan 
jou van God se liefde in Christus skei nie.

Die toevlug wat jy het, is die ewige lewe by God. Dit is ’n heerlikheid 
wat wag, maar wat jy ook nou reeds besit.

Sing: Psalm 46-1:1, 6
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)
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Donderdag 23 Maart

Skrifgedeelte: Psalm 81
Fokusgedeelte: Psalm 81:11 (AFR83)

Die Koning sê: Ek verlos, eis maar op my trouverbond!

Psalm 81 word toegeskryf aan Asaf, een van die voorgangers in 
die tempelsang van die tyd. Dit is dan ook duidelik in die eerste 

paar verse dat die volk aangemoedig word tot lofsang en feesgety. 
Maar dan kom die vermaning en die opdrag van die Here, die God 
van Israel. Onthou! Onthou dat Ek julle verlos het en tot my volk 
gemaak het en gebring het waar julle nou is! Moet nie agter ander 
gode aanloop nie en moet nie van My wegdraai nie! Luister tog na 
My, o Israel.

Hierdie Psalm spreek net so tot my en jou vandag. Ons God is 
steeds dieselfde God van Israel, die Een wat hulle bevry het en tot 
stand gebring het. Net so kom die waarskuwing en vermaning ook na 
jou en my. Onthou wat God vir jou gedoen het toe jy nog verlore en 
in sonde geleef het, dat sy reddende hand jou opgetel en herstel het. 

Draai daarom weg van daardie afgode in jou lewe wat jou tyd en 
aandag steel en gee jou lewe uit dankbaarheid aan God. In Christus 
Jesus het Hy jou gered en vrygemaak van die las van die sonde en 
die straf van die dood. Daarom moet ons nou uit dankbaarheid vir 
sy oneindige genade en liefde vir ons ’n feeslewe leef, ’n dank baar-
heidsfees.

God se beloftes staan vas in sy Woord tot in ewigheid. Wy jou lewe 
aan Hom en Hom alleen, dan sal jy sien en beleef hoe sy beloftes 
vir jou ’n werklikheid word, vandag en elke dag tot in ewigheid. Ons 
Koning is die enigste Verlosser vir die mensdom en Hy is trou in sy 
verbondsbeloftes.

Sing: Psalm 18-1:1, 12
Ds. HM Stavast (Herman) (Wierdapark)
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Vrydag 24 Maart

Skrifgedeelte: Johannes 1:1-14
Fokusgedeelte: Johannes 1:14 (AFR33/53)

Genade is die neerbuigende liefde van God teenoor koningskin-
ders

Soos ons woorde ons gedagtes en hart openbaar, so openbaar 
Christus (die Woord) God se gedagtes en hart aan die mens. 

Jesus maak dit vir ons ook ’n werklikheid in sy woorde in Johannes 
14:9. “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” In sy groot 
voorsienigheid en genade het God sy enigste Seun laat vlees word, 
Hy het mens geword, en onder ons kom woon. Ons staan voor die 
groot vraag: “Waarom het Jesus mens geword?” Jesus het uit liefde 
vir my en jou Homself verneder tot ’n stofl ike mens, maar ook verder 
as ’n dienskneg vir die mense.
Genade onbeskryfl ik groot! Uit genade het God aan ons sy Seun 

gegee as dienskneg, en as dienskneg het Hy dan ook vir ons sonde 
gesterf en betaal. So het God Hom afgebuig na die mens in die 
mensheid van Christus om vir ons die verlossing van die sonde en 
die dood te bewerk.
Daarom is ons koningskinders, kinders van die lewende Koning, 

Jesus Christus. Sonder die sien en besef van die genadedaad van 
God in en deur Jesus Christus kan ons nie deel kry in die verlossing 
en heerlikheid nie. Ons verdien niks uit die hand van die lewende God 
nie, ons kan nie. Maar uit genade en liefde vir ons alleen ontvang ons 
alles en meer.
Gaan na jou Vader in gebed en dank Hom vir sy genade en liefde 

in Jesus Christus vir jou verlossing. Smeek Hom om jou gedagtes en 
hart te vestig op die genade wat jy daagliks onverdiend ontvang in die 
heilige Naam van Christus Jesus, sy enigste Seun.

Sing: Skrifberyming 10 (5-4):1, 2, 5, 6
Ds. HM Stavast (Herman) (Wierdapark)
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Saterdag 25 Maart

Skrifgedeelte: Matteus 1:18-25
Fokusgedeelte: Matteus 1:23 (AFR33/53)

Hy word genoem: Jesus en Emmanuel

In ons huidige samelewing is die kwessie rondom die maagdelike 
ge boorte van Jesus ’n werklikheid en word dit maklik tot voor ons 

neuse gebring met die media.
MAAR! Vir ons as Christengelowiges is dit nie ’n kwessie nie en 

aanvaar ons dit soos ons die volledige heilige Woord van God aan-
vaar. Ons het ’n Koning in die hemel wat vir ons intree by God en 
vir ons die ewige heerlikheid in bewaring hou. Met die geboorte van 
Jesus het die Skrif tot vervulling gekom wat geskryf staan in Jesaja 
7:14: Daarom sal die Here Self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd 
sal swanger word en ’n seun baar en hom Immanuel noem.

Jesus is die Immanuel, “God met ons”, omdat Hy Self God is en 
altyd was en sal wees. Ons bely dit so mooi in die belydenis van 
Nicea: “Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, 
nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur Wie alles tot stand 
gekom het.”

As ons lewe met die vaste oortuiging dat Jesus Christus vanuit ’n 
maagdelike geboorte tot hierdie lewe gekom het, soos dit geprofeteer 
is in die Ou Testament, en ons hou vas aan die onfeilbare Woord van 
God en ons kosbare belydenisse, sal ons met vreugde en blydskap 
elke dag kan ingaan, want Jesus die Christus (Gesalfde van God) is 
ons Immanuel, Self God en Verlosser van almal wat in Hom glo en sy 
Heilige Naam aanroep.

Daar kan nie beter troos en vrede aan elke gelowige gebring word 
as dié vaste wete aangaande Jesus nie. Leef dit en verkondig dit deur 
die wêreld, want almal moet dit weet.

Sing: Psalm 68-1:1, 9
Ds. HM Stavast (Herman) (Wierdapark)
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Sondag 26 Maart

Skrifgedeelte: Matteus 5:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 5:3 (AFR53/83)

Die Grondwet van die Koninkryk leer dat die armes van gees 
uitermate gelukkig is.

“Salig” beteken letterlik om uitermate gelukkig, vol te wees met 
geluk, om geluk te vind wat nie van verbygaande aard is nie 

maar wat ewige geluk is. En nie omdat dit om ons geluk bo alles 
gaan nie, maar omdat hierdie geluk die gevolg daarvan is dat jy as 
verloste kind van God na sy wil en tot sy eer leef. In die saligsprekinge 
openbaar Christus aan ons die wil van God vir ons verloste lewe. 
Daarom word die saligsprekinge die grondwet van die koninkryk van 
God genoem. En die verrassende van hierdie eerste saligspreking 
is dat ware, ewige geluk by ’n spesifi eke soort armoede begin. Die 
wê reld reken ’n mens is uitermate gelukkig as jy ryk en onafhanklik 
van enigiemand anders is, as jy niemand in die oë hoef te kyk vir 
iets nie, maar vir jouself kan sorg. Christus sê dit is nie waar nie, die 
teen oorgestelde is waar. Die Griekse woord wat hier vir “arm” gebruik 
word, dui op iemand wat ’n bedelaar is, wat in sulke uiterste ellende 
verkeer dat hy nie in staat is om homself uit die armoede te red nie. 
“Arm van gees” beteken dit is iemand wat in sy gemoed arm voor 
God is. Iemand wat met leë hande soos ’n hulpelose voor Hom staan 
en van Hom alles vir die lewe en vir redding verwag. Dit is die mens 
wat deur die Heilige Gees se werking op die punt gekom het in sy/
haar lewe om te besef hulle kan hulle eie lewe nie beheer nie. Jy is 
moedeloos met jou eie pogings, eie probeerslae en een mislukking 
na die ander. Eers as jy só arm van jou eie gees en eiewaan geword 
het, kan jy vol word van die Heilige Gees en deur Hom besef jy hoe 
volkome afhanklik jy van God is, dat alleen Christus se soendood jou 
kan red. Hy alleen kan my uit my armoede red, omdat Hy arm geword 
het deur die rykdom van die Vaderhuis agter te laat om mens te word 
en aan die kruis vir my te sterf. Alleen sy Vader, wat ter wille van Hom 
ook my Vader is, kan elke dag vir my sorg, en ter wille van Christus 
het ek die rykdom dat ek ’n erfgenaam van God se Koninkryk is.

Sing: Skrifberyming 11-3:1
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)
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Maandag 27 Maart

Skrifgedeelte: Matteus 9:36 – 10:10, 40-42
Fokusgedeelte: Matteus 9:36; 10:5, 7, 42

Verkondig vir armes van gees dat God se koninkryk naby gekom 
het – selfs deur koue water te gee!

Christus voel jammer vir die skare wat in hulle heilsverwagting 
deur die Joodse leiers mislei is, hulle was moeg en uitgeput soos 

skape sonder ’n herder. Hulle was ryp vir God se heil in Christus en 
baie was arm van gees, omdat hulle besef het dat hulleself en hulle 
eie menslike pogings niks kon baat nie. Daar was ’n groot oes vir God 
se koninkryk, maar min arbeiders om aan hulle te gaan verkondig dat 
die koninkryk van die hemele in Christus naby gekom het (Matt. 10:7).

Christus het in Matteus 5:3 gesê: As jy arm van gees is, afhanklik 
van God is, behoort die koninkryk aan jou, want jy besef en beleef: God 
regeer as Koning en sorg as Vader in Christus nou en ewig. Daarom 
moes sy dissipels uitgaan en aan hierdie volk gaan verkondig dat die 
koninkryk in Christus naby gekom het, en daartoe moes die dissipels 
self arm van gees gewees het en hulle afhanklikheid van God besef 
het. Hulle moes besef en verkondig dat die koms van die koninkryk 
van God nie afhanklik is van geld, rykdom, eie krag of prestasies nie, 
maar van God wat regeer en hierdie dinge in sy Raad net gebruik as 
instrumente.

Daarom moes hulle geen reissak vir die pad of ekstra klere of 
skoe ne of ’n stok saamneem soos gewone reisigers nie, hulle moes 
ge heel en al van God afhanklik wees wat die arbeiders in sy oes 
self onderhou, want die arbeider is sy voedsel werd (Matt. 10:10). 
Die huise waarin God bely is as Koning wat sorg, sou aan hulle sorg 
voor sien (Matt. 10:11). En almal word opgeroep tot medewerkers in 
die verkondiging van die koninkryk deur selfs vir hierdie kleintjies, die 
dissipels wat die koninkryk preek, net ’n beker koue water te gee.

Om so arm van gees te word is nie maklik nie, want dit druis teen 
die menslike natuur in wat eerder graag belangrik wil wees, self gedien 
wil word en eie koninkryke wil bou. Daarom moet die Heilige Gees jou 
verander, arm van jou eie gees maak dat jy na Christus se voorbeeld 
ander hoër as jouself ag en jou vir God se Koninkryk beywer. Dan 
dien jy ander en gebruik jy jou gawes wat God gegee het tot hulle nut 
en saligheid, al is dit met ’n beker koue water. Dan verkondig jy die 
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Koninkryk van die hemele en is self erfgenaam daarvan deur Christus 
se verdienste en is uitermate gelukkig deur die saligheid in Christus 
wat geen aardse rykdom kan gee nie.

Sing: Skrifberyming 17-1:6
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)

Dinsdag 28 Maart

Skrifgedeelte: Matteus 28:1-20; 1 Korintiërs 15:20-58
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:24-26

Jesus Christus, die magtige Koning, regeer oor alles en almal, in 
lewe en dood!

Wie is nou eintlik in beheer van hierdie wêreld? So vra ’n mens as 
jy om jou kyk en die magstryd op aarde dophou. Is dit die groot 

moondhede en hulle regerings, is dit die wêreld se geldmagnate, is dit 
die massas wat opstaan in hulle duisende deur stakings en optogte? 
Wie is nou eintlik in beheer?

Hierdie vraag wat ’n mens al hoe meer teëkom in gesprekke en in 
die sosiale kringe en somtyds selfs in ons eie twyfelagtige gedagtes, 
laat ons as Christengelowiges net weer besef hoe belangrik ons 
geloof en belydenis oor die Koningsheerskappy van ons Here Jesus 
Christus is.

Oomblikke voor Jesus se hemelvaart het Hy aan sy dissipels gesê 
(Matt. 28:18) gesê: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op 
die aarde.” Hierdie woorde is die bevestiging van die profesie van 
Daniël 7:14, dat die beloofde Messias heerskappy en koningskap sal 
ontvang oor alle volke, nasies en taalgroepe, dat sy heerskappy nie 
sal eindig nie en dat sy koningskap nie vernietig sal word nie.

Die antwoord op die vraag van (W)ie in beheer is van hierdie wêreld, 
is dus doodeenvoudig en maklik. Jesus Christus is en was nog altyd 
in beheer van alles en almal. Al twyfel die mens soms in ongeloof, 
regeer en bestier Hy kundig en getrou, planmatig en presies steeds 
die wêreldgebeure na die volgende groot moment, sy wederkoms. En 
niks gebeur in hierdie lewe as Hy dit nie bewerk of toelaat nie.

Ook oor die ewigheid regeer Hy, sodat elkeen wat in Christus 
sterf (Op. 14:13) Hom dadelik in sy heerlikheid as Koning ontmoet. 
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Hy is immers die Eersteling wat uit die dood opgewek is, en ook die 
Waarborg van elke gelowige se salige opstanding!

As ons nie meer glo dat Jesus oor alles en almal, oor lewe en dood 
regeer nie, hoe sal ons ooit koers hou in hierdie gebroke wêreld?

Sing: Skrifberyming 1-2:1, 2, 3
Ds. OJ Struwig (Ockie) (GK Frankfort)

Woensdag 29 Maart

Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-23
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:18-23

Jesus in die hemel … tot voordeel van sy kerk!

Ons Here Jesus se hemelvaart is een van die mees unieke gebeure 
in sy lewe wat in die Woord beskryf word. Maar belangriker as 

die unieke aard daarvan, is die betekenis van sy hemelvaart vir die 
kerk en die koninkryk van God. Jesus se hemelvaart het Hom weg-
ge neem van die mense onder wie Hy gewoon en gewerk het, maar 
deur sy hemelvaart is Hy in ’n nuwe ereposisie geplaas. Waar Hy 
as mens onder die mense gewandel het, sit Hy nou as Koning aan 
die regterhand van God die Vader. En waar Hy tussen die mense 
geleef en gewerk het, leef en werk Hy nou deur sy Gees in die hart 
en gedagte van elke uitverkore kind van God. En dáár in die harte en 
gedagtes van mense waar Christus se Gees kragtig werk, verander 
lewens vir altyd. Dáár waar sy wil gehoorsaam word, dáár breek die 
koninkryk van God op aarde deur. Dáár ervaar doodgewone mense 
reeds iets van die heerlikheid van God, die liefde en vreugde wat alle 
verstand te bowe gaan. En dáár beleef hulle die vrede en rustigheid 
in hulle gemoed, wat geld nie kan koop nie. As hemelse Koning dra 
Jesus dus besondere sorg vir sy kerk. Hy is voortdurend besig met 
die herskeppingswerk in die lewens van sondige mense. Hy staan 
ons in ons swakheid by en Hy tree vir ons in en pleit vir ons op grond 
van sy geregtigheid voor God die Vader. En Hy maak ’n plek in die 
hemel gereed vir elkeen wat in Hom glo! Jesus is die hemel in, nie 
om daar te gaan rus nie, maar om op te tree tot voordeel van sy kerk!

Sing: Psalm 107-1:1,10
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Donderdag 30 Maart

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 1:4 (AFR83)

Die Owerste van die konings skenk genade en vrede aan sy ko-
ninkryk! 

Die woorde in die begin van die briefaanhef ken ons so goed. 
“Genade en vrede vir julle” is gewoonlik die inhoud van die groet-

seën wat ons aan die begin en einde van ’n erediens hoor. Wanneer 
die apostel Johannes hierdie seën uitspreek, maak hy ook die oor-
sprong daarvan aan ons bekend. Hierdie genade en vrede kom van 
die Een wat is, en wat was en wat kom. Die Alfa en Omega van vers 
8 word prakties in vers 4 aan ons verduidelik.

Die feit dat dit “Hy is wat was”, verseker Christus se koningskap 
oor die ganse verlede vir ons. Ons is vrygekoop in die volmaakte off er 
wat Christus aan die kruis gebring het. Met ander woorde, prakties 
is daar niks uit die verlede wat ons kan aankla nie. Want wie kan die 
uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.

Verder beteken “Hy wat is” dat ons ook nou op hierdie oomblik 
vrede en genade kan ervaar. Christus het nie maar lank gelede in 
die Nuwe Testament gewerk, ons nou vir ’n ruk alleen gelos, en kom 
eendag weer werk met die wederkoms nie. Nee, die Koning van 
konings regeer ook vandag aktief aan die regterhand van die Vader. 
En ook vandag skenk Christus vrede en genade in elke situasie waar-
in ons kan verkeer.

Laastens kom die vrede ook van Christus wat kom. Dinge sal nie 
maar altyd voortgaan van erger na erger nie. Die owerste van hierdie 
wêreld is reeds oorwin. Ons kan vandag alreeds in die genade en 
vrede van die verwagte wederkoms van Christus lewe. 

Wanneer Johannes die vrede en genade uitspreek in Openbaring 
1:4, is die oorsprong die Owerste van die konings wat vir ewig bestaan 
en regeer. Vrede en genade vir jou van Christus die owerste van al 
die konings van die aarde.

Sing: Psalm 145-1:1, 2, 9
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)
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Vrydag 31 Maart

Skrifgedeelte: Openbaring 22: 6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:17 (AFR83)

Die Koning getuig en die koningskinders sien verlangend uit: 
Kom, Here Jesus!

Soms is ons so vasgevang in die oortuiging van ’n geslote kanon 
met vers 18 as bewysteks dat ons geloofslewe heeltemal geïsoleer 

word. Kom ons verduidelik. Die oortuiging van ’n geslote kanon is die 
gedagte dat die Bybel, die Woord van die Here, afgehandel is. Daar 
kan geen nuwe openbarings bygevoeg word nie. Die bewysteks uit 
vers 18 spreek dan die oordeel uit oor mense wat dit waag doen. En 
natuurlik is dit die ware Gereformeerde oortuiging.

Maar soms fokus ons soveel hierop dat ons die geloof in sy totaliteit 
veilig in die verlede los. Veilig weggebêre, is dit iets in die geskiedenis 
wat die moderne mens maklik net toedig aan vroeër era, wat vandag 
irrelevant geword het.

Dit is egter nie die boodskap in vers 17 nie. Vers 17 se boodskap is 
ook duidelik gerig aan mense wat dors is. Met ander woorde ook die 
mense wat dors en honger na geregtigheid (Matt. 5:6). Mense wat nie 
die huidige stand van sake as die volmaakte einde wil aanvaar nie. 
Hierdie mense is die bruid van die Lam, met ander woorde ons. Ons, 
die gemeenskap van die gelowiges, en ons moet uitsien soos ’n bruid 
na haar huweliksdag uitsien. 

Die Heilige Gees werk hierdie verlangende uitsien in ons. Dit waar-
na ons uitsien, is die wederkoms, die huweliksdag met die bruidegom. 
Hierdie verlange is so groot dat ons uitroep: Kom, kom tog gou! in 
vers 17.

Uiteindelik stuur hierdie laaste paar verse van die Bybel nie soseer 
af op ’n punt nie, maar eerder ’n komma. Nie ’n komma waaragter 
mense bloot hulle gedagtes kan gaan inskryf nie, maar ’n komma 
waar agter die Here Self die bruilof met die Lam gaan kom inskryf. 
Sien ek en jy nog uit hierna elke dag, elke oomblik?

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)
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KWARTAAL 2 – GEMEENSKAP TUSSEN GELOWIGES

APRIL: DIE KERK 

Gedurende die streng grendeltyd wat geheers het tydens die Covid-19-pan-
de mie was dit uitdagend om as gemeenskap van gelowiges saam te kom. Vir 

lang tye kon ons as geloofsgemeenskap glad nie fi sies byeenkom nie en wanneer 
ons wel kon byeenkom, was dit in ’n beperkte hoedanigheid. Die grendeltyd het 
egter ook ’n eff ek op huwelike en gesinne gehad. Waar sommige huwelike en 
gesinne dit positief ervaar het, was daar talle ander wat die totale teendeel beleef 
het – groot spanning, verlies, verbrokkeling. Met die grendeltyd het ons opnuut 
geleer wat die waarde en betekenis is van gemeenskap tussen gelowiges en dat 
ons mekaar nodig het. “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan 
die wet van Christus” (Gal. 6:2). Dit word in die volgende drie maande behandel.

Die kerk
Die kerk is liggaam van Christus wat onder sy Hoofskap vergader en funksioneer. 
Om deel te wees van die Hoof, Christus, moet ek deel wees van sy liggaam – die 
liggaam kan immers nie sonder ’n kop/hoof funksioneer nie. Daarom stel ons 
belydenis dit dan ook so sterk dat elke gelowige verplig is om by die ware kerk 
aan te sluit (vgl. NGB Art. 28). Dit is binne die kerk as geloofsgemeenskap 
dat God ons in Christus seën “met al die seëninge van die Gees wat daar in die 
hemel is” (Ef. 1:3).

Mag ons geloofsbande met mekaar binne die kerk, huwelik en gesin van krag tot 
krag gaan tot eer van God!
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Saterdag 1 April 2022

Skrifgedeelte: Efesiërs 1:3-14
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:13 (AFR83/AFR2020)

Oorsprong van die kerk: Die genade om deel van Christus se 
kerk te wees!

Die kerk is nie gewild vandag nie. Baie mense verlaat die kerk. Die 
kerk word ook dikwels aangeval en skerp gekritiseer. Mense sê 

die kerk is uitgedien en pas nie meer by ons moderne lewe nie. Die 
mense buite die kerk word al meer en die mense binne al minder.

Maar wie is die kerk? Die kerk is almal wat in Christus is (Ef. 1:13). 
Wanneer jy een met Christus is, is jy in Christus. Dit is ’n baie be-
langrike waarheid oor die kerk. Net die kerk is een met Christus! 
Enige persoon wat dus die kerk afkraak of die kerk verlaat of nie in 
die kerk belangstel nie, moet weet dat jy in werklikheid nie belangstel 
om in Christus, om een met Hom te wees nie.

God het sy kerk al voor die skepping gekies om aan Hom te behoort 
en vir Hom te leef. Wat ’n wonderlike genade om aan God te behoort 
en vir Hom te leef (Ef. 1:4)! Die kerk is ook die mense wat deur Jesus 
Christus uit die dood na die lewe oorgebring is (Ef. 1:7). Die kerk is die 
mense wat deur Jesus verlos is en ’n nuwe lewe, die ewige lewe het! 
Die kerk is die gelowiges wat deur Jesus Christus aan God behoort. 
God verenig die kerk onder die kerk se Hoof, Christus (Ef. 1:10). Die 
kerk is Christus se liggaam en Hy is die kerk se Hoof (Kol. 1:18). 

Die kerk is dus hulle wat in Christus is, hulle wat deur God gekies 
is om aan Hom te behoort en vir Hom te lewe, hulle wat die nuwe 
ewige lewe het en hulle wat aan God behoort.

Is jy deel van die kerk van Christus hier op aarde? Leef dan met 
’n gelowige hart wat brand van liefde vir Christus en dankbaarheid 
teenoor Hom, want om deel van Christus se kerk te wees, is net ge-
nade!

Sing: Psalm 89-1:1, 2
Dr. De W Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Sondag 2 April

Skrifgedeelte: Kolossense 1:13-23
Fokusgedeelte: Kolossense 1:18 (AFR83/AFR2020)

Oorsprong van die kerk: Christus, die Hoof en die oorsprong van 
die kerk, Koning oor die ganse skepping!

Paulus loof en prys Jesus Christus as die enigste Hoof van die 
kerk. Die kerk het uit Hom ontstaan. Hy is die oorsprong daarvan. 

As dit nie vir Christus was nie, was daar nie ’n kerk nie. God Self het 
Christus aangestel as die Hoof van die kerk en daarom moet ons aan 
Hom gehoorsaam wees. God het Hom as die Hoof van die kerk gestel 
om drie redes:
 Die eerste rede vind ons in vers 15, naamlik dat die Seun die beeld 

van God is. Jesus Christus is nie net ’n afdruk van die Vader nie – 
Hy is God Self en God woon met sy volle wese in Hom. As jy God 
dus wil leer ken, moet jy by Jesus Christus begin en Hom leer ken.

 Die tweede rede vind ons in vers 16, naamlik dat God deur Hom 
alles geskep het. Jesus Christus is nie maar net ’n skepsel wat 
beperk is en deur die natuurwette bepaal word nie – Hy is groter as 
dit! Hy is bo die skepping verhewe. Hy is die Eersgeborene oor die 
hele skepping. Hy is die belangrikste en grootste. Aan Hom het die 
hele skepping sy bestaan te danke.

 Die derde rede vind ons in vers 18, naamlik dat Hy die eerste is wat 
uit die dood opgestaan het, of anders vertaal: “... die Eersgeborene 
uit die dood ...” Jesus Christus het vir ewig opgestaan uit die dood. 
Hy het vir ons die ewige lewe oopgesluit en die vrede kom herstel.
Om hierdie drie redes is Hy die Eerste in alles. Hy is bo alles. Hy 

het alles gemaak en deur Hom is alles in die hemel en op die aarde 
met God versoen. 

Maar is Hy eerste in jou lewe? Bepaal hierdie drie vaste waarhede 
jou lewe en is sy koningskap só duidelik in jou lewe dat ander mense 
dit sien?

Sing: Psalm 2-1:4, 6
Dr. De W Saaiman (De Wet)(Krugersdorp)
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Maandag 3 April

Skrifgedeelte: Genesis 11:27 – 12:9
Fokusgedeelte: Genesis 12:1-3 (AFR83/AFR2020)

Oorsprong van die kerk: Die altaar van God se genade!

Ons hele lewe word deur een na die ander oorgang gekenmerk. 
Abram moes uit sy land uit, weg van sy familie ... die vreemde 

in. God het hom nie sonder vastigheid gelaat nie. God het hom ’n 
nuwe land, ’n nuwe familie en nuwe nasie belowe. Die Here sou hom 
besonderlik seën, hy sou ’n man van groot betekenis word. Die Here 
sou seën wie vir Abram seën ... en deur Abram sou al die volke van 
die aarde geseën word. 

Die oorgang in Abram se lewe moes hom leer: Vertrou alleen op 
die Here!

Abram se voorneme om so te lewe, het geblyk uit elke altaar wat 
hy gebou het. Elke altaar was ’n getuienis van Abram se gebed en 
smeking om versoening met God en sy genade. Net so was elke 
altaar ’n getuienis van God se trou wat telkens vir Abram verseker en 
bemoedig het. 

Ons sekuriteit lê by die altaar van Jesus Christus. Hy het pynlik alle 
sekuriteite prysgegee. Hoekom? Vir God se nuwe begin ... met ons! 
So word ons gelei om alleen op God en sy beloftes te steun. Danksy 
Jesus Christus se off er is ons op pad na ’n beter vaderland, tuiste en 
gemeenskap.

Omdat ons soos Abram in verhouding met die Here staan, wil die 
Here deur ons na die volke om ons uitreik tot hulle seën. Hy het sy 
Heilige Gees uitgestort. Ons het die opdrag ontvang: “Gaan dan heen. 
Maak dissipels van alle nasies.” Wees so tot seën vir die nasies. Die 
Heilige Gees rus ons toe vir elke opdrag. Hy vertroos en bemoedig 
ons in tye van beproewing. 

Soek jou vastigheid en sekuriteit alleen in die Here en sy beloftes. 
Bly getrou aan ons opdrag: volg die Here. Bly op pad, en waar jy kom, 
rig daar ’n altaar vir die Here op.

Sing: Psalm 128-2:1
Dr. De W Saaiman (De Wet)(Krugersdorp)
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Dinsdag 4 April

Skrifgedeelte: 2 Samuel 7:1-29 (AFR83/AFR2020)
Fokusgedeelte: 2 Samuel 7:5, 11b

Strukture is nie so belangrik soos jou persoonlike verhouding 
met God nie

2 Samuel 7 is waarskynlik een van die belangrikste hoofstukke in die 
Ou Testament. Die hoofstuk beskryf hoe God ’n baie besonderse 

belofte aan koning Dawid gegee het. God het beloof dat Hy Dawid se 
God sal wees, dat Hy met Dawid se nageslag sal wees, en dat een 
van Dawid se seuns hom as koning sal opvolg. Daardie seun sal ook 
’n tempel vir die Here bou. 

In ’n gebed aan die einde van die hoofstuk dank Dawid God vir die 
besondere belofte wat hy gekry het. Hierdie belofte is uiteindelik in 
Jesus Christus vervul.

Die hoofstuk begin egter waar Dawid oorweeg om vir die Here ’n 
tempel te bou. Hy vertel dit vir die profeet Natan. Die profeet dink dat 
dit ’n goeie idee is, maar God het anders gedink. Hy wil nie toelaat 
dat Dawid vir Hom ’n tempel bou nie. ’n Mens sal nogal dink dat dit ’n 
goeie idee van Dawid was. Hy was nou goed gevestig as koning oor 
Israel. Jerusalem was nou die hoofstad van die koninkryk van Israel. 
God het baie genade aan die volk bewys – en Dawid wil vir die Here 
’n tempel in die nuwe hoofstad bou.

God wil nie sê dat ’n tempel verkeerd is nie, maar Hy wil die tempel 
in die regte perspektief stel. ’n Tempel beteken niks as daar nie ’n 
persoonlike verhouding tussen God en die volk, tussen God en sy 
kind is nie. Die tempel is later ook verwoes toe die volk van die Here 
afvallig geword het.

Ons moet dus ook fokus op ons verhouding met God. Ons moet 
nie so met die kerk besig wees dat ons vergeet van die God van die 
kerk nie. Ons verhouding met Hom moet die belangrikste ding in ons 
lewe bly.

Sing: Psalm 89-2:1, 5
Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)
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Woensdag 5 April

Skrifgedeelte: 1 Konings 5:1-18 (AFR83/AFR2020)
Fokusgedeelte: 1 Konings 5:5

Die Here is teenwoordig waar Hy aanbid word

In 2 Samuel 7 het Dawid nie direk aangedui dat hy ’n tempel vir die 
Here wil bou nie. Hy het dit wel geïmpliseer deur te praat van sy 

paleis en die tent waarin die ark was. Die Here het egter gesê dat 
Dawid se seun dit sal doen. ’n Aanbiddingsplek is wel belangrik, maar 
soos ons gister gesien het, is ons persoonlike verhouding met God 
belangriker as ’n struktuur.

Wanneer Salomo hier sy begeerte uitspreek om ’n tempel te bou, 
haal hy die woorde van die Here aan Dawid aan. In sowel die aan-
ha ling as in Salomo se eie woorde staan daar nie bloot dat hy ’n 
tempel vir die Here wil bou nie. Nee, Salomo sê dat hy “’n tempel vir 
die Naam van die HERE” wil bou. Die verbinding van die bou van ’n 
tempel aan die Naam van die Here kom ook voor in 2 Samuel 7:13, 1 
Konings 8:17, 1 Kronieke 29:16 en 2 Kronieke 6:7.

Die verwysing na die Naam van die Here wil dit duidelik maak dat 
die Here op ’n sekere manier in die tempel teenwoordig sal wees. Die 
tempel dien as ’n simbool van God se teenwoordigheid. 1 Konings 8 
beskryf die ingebruikneming van die tempel wat Salomo ge bou het. 
Nadat die priesters die ark in die Allerheiligste gesit en die tempel 
verlaat het, het die heerlikheid van die Here die tempel gevul. 

Juis dit het dit duidelik gemaak dat die Here op ’n manier in die 
tempel teenwoordig is, in die midde van sy volk. Natuurlik is Hy 
alom teenwoordig, maar die tempel was op ’n besondere manier die 
simbool van God se teenwoordigheid.

So kan ons seker wees dat die Here teenwoordig is wanneer ons 
as gelowiges in die kerk byeenkom, maar ook wanneer ons sy Woord 
lees en tot Hom bid.

Sing: Psalm 5-2:3, 5
Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)
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Donderdag 6 April

Skrifgedeelte: 1 Konings 6:1-38 (AFR83/AFR2020)
Fokusgedeelte: 1 Konings 6:11-13

God se teenwoordigheid vra gehoorsaamheid

1 Konings 6 bied ’n breedvoerige beskrywing van die bou van die 
tempel. Vers 2-10 beskryf die oprigting van die groot struktuur. 

Vers 14-36 beskryf die versiering van die binnekant, asook die maak 
van die twee gerubs wat in die Allerheiligste geplaas is. Vers 1 en 37-
38 dateer die bouwerk, wat sewe jaar lank geduur het. Ons fokusge-
deelte onderbreek die beskrywing om te beklemtoon dat God se 
teenwoordigheid by sy volk nie maar onvoorwaardelik is nie.

Die tempel is belangrik. Die Here het Self vir Dawid beloof dat sy 
seun ’n tempel vir die Here sal bou. Die tempel sou steeds die simbool 
van God se teenwoordigheid by sy volk wees. Terwyl Salomo met die 
bouwerk besig was, spreek die Here ’n baie ernstige vermaning uit. 
Die Here het reeds deur Moses voorskrifte aan sy volk gegee wat 
hulle moet onderhou. 

God het vir Dawid beloof dat Hy met sy nageslag sal wees en dat 
iemand uit Dawid se nageslag op die troon sal bly sit. As Dawid se 
nageslag en die volk egter nie aan die Here gehoorsaam bly nie, kan 
dit gebeur dat die belofte nie sal bly staan nie. Al is God by die volk 
teenwoordig, kan hulle nie daarop reken dat Hy steeds met hulle sal 
wees as hulle Hom nie gehoorsaam nie.

Omdat die volk deur die geskiedenis heen nie aan God gehoorsaam 
was nie, het sy oordeel hulle getref. Die tempel waarop hulle vertrou 
het (lees maar Jeremia 7), is verwoes omdat dit sy betekenis verloor 
het deur die volk se ongehoorsaamheid. Jesus Christus het gekom 
om God se oordeel vir ons te dra – maar juis daarom moet ons steeds 
as gehoorsame kinders van God bly leef.

Sing: Psalm 98-1:2, 3
Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)
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Vrydag 7 April

Skrifgedeelte: Psalm 84:1-13
Fokusgedeelte: Psalm 84:1-13

Dissipels begeer God ... en sy tempelwoning

Dis ’n tema in Psalm 84. Dissipels, deur die eeue, begeer God en 
sy tempelwoning. In vers 2-3 bely, of nee, roep ons dit uit. Ons 

het ’n brandende liefde vir die HERE se tempelwoning. Ons het ’n 
verterende begeerte om daar te wees. Dit vat my lewe oor. “Ek be-
swyk, HERE! En ... ai ... Selfs vind die mossie ’n huis en die swael tjie 
’n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê by u altare ... Ons wil ook 
daar by U wees!” (vs 4). Daarom: “Welgeluksalig ...” of werklik diep 
ge lukkig “is hulle wat woon in u huis ...” (vs 5).

In vers 11 sien ons dit weer: “’n dag in u voorhowe is beter as dui-
send ...” êrens anders. So, daar is net mooi niks hier in die wêreld wat 
so goed, so wonderlik, so begeerlik is, soos om by die HERE in sy 
tempelwoning te wees nie. Want kyk net in vers 12 wat doen Hy! “Hy 
sal die goeie nie (vir ons) onthou ... nie.” Hy sal Homself vir ons gee. 
Hy is immers die hoogste goed (Ps. 16:2; Mark. 10:18). Wonderlik! O, 
om versadig te word met God! Dit laat jou oorloop met vreugde (Ps. 
16:11; 43:4).

Wat beteken dit prakties om God en sy tempelwoning te begeer? 
Ek dink daar is vyf goed:
 Begeer Jesus bo alles! Leef met Filippense 3:8: “Ter wille van 

Christus het ek alles prysgegee en as drek beskou, om Christus 
as wins te verkry.” Want Christus is die Tempel van God. Die Ou-
Testamentiese tempel was ’n heenwysing of ’n skadu van Christus 
(Joh. 2:19-22). “In Hom woon al die volheid van die Godheid 
liggaamlik” (Kol. 2:9). Christus is “Emmanuel ... dit is, as dit vertaal 
word: God met ons” (Matt. 1:23; Jes. 7:14).

 Bekeer radikaal, elke dag, en bid vir ’n nuwe hart wat Christus 
be geer. Want van nature is “al die versinsels wat ek in my hart 
be dink, altyddeur net sleg” (Gen. 6:5). Bid vir “verligte oë van my 
verstand ...” (Ef. 1:18) sodat ek geestelik kan sien dat daar niks 
meer begeerlik is nie as Jesus.

 Begeer die Woord. Begeer stiltetyd. Begeer huisgodsdiens. Begeer 
Skrifverklarende prediking wat diep gaan. Want dis daar dat “Jesus 
Christus afgeskilder” word (Gal. 3:1; 1 Sam. 3:21). Dis wanneer jy 
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in die Woord is dat jy Jesus al meer leer ken as die Een vir Wie jy 
alles wil los om Hom as wins te verkry.

 Begeer die byeenkomste van Jesus se gemeente (Heb. 10:25). Dis 
daar dat Jesus ook by ons is deur sy Gees. Hy het immers gesê: “... 
waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde” 
(Matt. 18:20).

 Begeer Jesus se wederkoms. Dan sal ons die volheid daarvan 
beleef om op die nuwe aarde in die nuwe tempelwoning, in en deur 
Jesus, by God te wees (1 Pet. 3:18). “... en die troon van God en 
van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. En 
hulle sal sy aangesig sien ...” (Op. 22:3-4).

Sing: Psalm 84-1:1-6
Ds. AJ Rossouw (Cobus) (Hendrina/Carolina)

Saterdag 8 April

Skrifgedeelte: Psalm 122:1-9
Fokusgedeelte: Psalm 122:1-9

Jerusalem – die stad wat dissipels vol blydskap maak

Psalm 122 is “’n Bedevaartslied ...” (vs 1). Ons kan ook sê: ’n lied vir 
die pelgrimstog na Jerusalem. Psalms 120-134 is ’n versameling 

pelgrimstogliedere. Wanneer die Ou-Testamentiese gemeentes 
drie keer per jaar opgegaan het na Jerusalem vir Pasga, Pinkster 
en die loofhuttefees (Lev. 23), is hierdie pelgrimstogliedere gesing. 
By Jerusalem aangekom, het hulle dan vol blydskap die HERE in 
die erediens aanbid. Daarom sê Dawid: “Ek was bly toe hulle vir my 
gesê het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!” (vs 1). In vers 2 
het Dawid-hulle daar aangekom. En dan borrel hulle met blydskap. 
Hoekom? Wel, kyk die stad!
1. Dis hierdie hegte eenheid (vs 3). En soos die stad is, so is die 

volk van die stad. Die volk bestaan uit verskillende stamme. Tog 
is hulle een. Waarom? Omdat hulle “die stamme van die HERE ...” 
is (vs 4). In die HERE is hulle een. Die wêreldstad, Babilon, is nie 
so nie. Eenheid is daar gedwonge integrasie (Dan. 2:41-43). Maar 
altyd weer bars alles in haat uitmekaar (Rom. 1:28-32).

2. In Jerusalem staan die HERE, en blye lofprysing van die HERE, 
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eerste. Dis waarom Dawid-hulle soontoe gaan. Dis “om ... die 
HERE te loof” (vs 4). Die HERE skep en verlos ons hiervoor. In 
skepping en verlossing gee Hy Hom Homself vir ons in ’n verbonds-
verhouding. Ons leer Hom ken en Hy vul ons met verwondering 
en blydskap (Ps. 16:2, 11). Uit hierdie vervuldheid borrel ons oor 
in lofprysing. In Babilon droog die blydskap altyd op. Want daar 
prys ons onsself (Gen. 11:3-4; Dan. 4:30), of iets in die wêreld 
(Rom. 1:23-25). Maar ons stel onsself altyd teleur (Ps. 146:3-4). 
“En die wêreld gaan verby ...” (1 Joh. 2:17).

3. In Jerusalem regeer koning Dawid (vs 5). Die HERE sal “vir Dawid 
’n regverdige Spruit verwek, en as Koning sal Hy regeer ... en reg 
en geregtigheid doen ...” (Jer. 23:5). En dan is daar vrede! Want 
“die werking van die geregtigheid sal vrede wees ...” (Jes. 32:17). 
Babilon is anders. Daar is ongeregtigheid, verdrukking, onrus, 
onvrede. In die Ou Testament is Jerusalem, met sy wonderlike 
eenheid (vs 3-4), lofprysing van die HERE (vs 4), en koning Da-
wid, wat regverdig regeer en vrede bring (vs 5), ’n heenwysing 
van die nuwe Jerusalem. Of ons kan ook sê: van die Koninkryk 
van vrede, wat die Koning Dawid – Jesus – bring.

Daardie Koninkryk van vrede is nou al reeds – nog onvolkome, 
maar tog – in die Nuwe-Testamentiese gemeente ’n werklikheid. In 
Jesus is mense uit verskillende “stamme en volke en tale” waarlik 
een (Ef. 2:11-22; Gal. 3:28). In Jesus kom bly die HERE in ons (2 
Kor. 6:16). Ons word Jerusalem, waar die HERE, en sy verheerliking, 
eerste staan. En Jesus, ons Koning (Ef. 1:22-23), maak van ons deur 
sy Gees, te midde van ’n wêreld vol onreg en onvrede, al meer ’n 
Jerusalem vol geregtigheid en vrede.

Kom ons bid vir die vrede van Jerusalem (vs 6-9). Die vrede wat die 
HERE deur Jesus en sy Gees gee, maak ons al meer die Jerusalem 
wat ons moet wees – radikaal anders as Babilon, een in Jesus, ’n 
plek vol blydskap, geregtigheid en vrede, terwyl ons op weg is na die 
volmaakte nuwe Jerusalem.

Sing: Psalm 122-1:1-2
Ds. AJ Rossouw (Cobus) (Hendrina/Carolina)
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Sondag 9 April

Skrifgedeelte: Jesaja 28:14-22
Fokusgedeelte: Jesaja 28:16

Fondament van die kerk – die Messias is die Hoekklip

Valse vertroue op mense en ander volke is rampspoedig. Die ver-
drag met Egipte teen die gevaar van Assirië is ’n teken van vals 

gronde van vertroue wat die leiers van Jerusalem koester.
Hierteenoor profeteer Jesaja van die fondamentklip, die hoekklip 

wat die HERE in Sion gaan lê. ’n Hoekklip (hoeksteen) is uiters be-
lang rik vir ’n gebou, omdat al die konstruksielyne van die gebou vanaf 
hierdie hoekklip bepaal word. Juis daarom moet die hoekklip baie 
sorgvuldig en akkuraat gelê word, want dit bepaal die rigting van die 
gebou en die mure wat loodreg gebou moet word.

Jesaja profeteer hier van die koms van die ware saad van Dawid 
wat in Jesus Christus vervul is (Ps. 118:22; Rom. 9:33; 1 Pet. 2:6, 7). 
Jesus Christus is die hoekklip (hoeksteen) wat die kerk van die Here 
rig en lei. Christus is as hoekklip uitverkies vir die ereplek. Daar is 
geen ander hoekklip waarop gebou kan word nie. 

Maar toe Hy Hom, is Hy as hoekklip eenkant gegooi en daarom is 
Hy ’n klip waaroor mense struikel, want Hy is in die pad van mense 
wat op hulleself of ander vertrou, wat nie in Hom glo nie.

Vir die gelowige, wat hulle vertroue op ons Here Jesus Christus 
stel, is daar troos – Hy is die hoekklip van ons geestelike huis. Die 
kerk (gelowiges) word as geestelike huis op ’n lewende Hoekklip 
opgebou, terwyl ons as lewende stene (klippe) gebeitel is deur die 
Heilige Gees, sodat ons in die geestelike huis ons presiese plek 
het, om in ware geloofsgemeenskap saam met ons medebroers en 
-susters te kan lewe en werk.

Sing: Psalm 118-1:11
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
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Maandag 10 April

Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:4-10 (vgl. Jes. 28:16 – gister se dag-
stuk kie)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:4-17

Fondament van die kerk – Christus die Hoekklip en Sluitklip 
(kop-klip)

Hierdie metafoor plaas ons op ’n outydse bouperseel, met klippe 
wat gekap, gekies, presies gebeitel en sorgvuldig elkeen op sy 

eie, presiese plek gelê word.
Christus word in dié gedeelte op drie besondere wyses beskryf: In 

vers 4 as die lewende, gekapte klip, in vers 6 as die hoekklip en in vers 
7 as die sluitklip (letterlik in Grieks: kop-klip). Die vorige dagstukkie 
het alreeds gehandel oor Christus as hoekklip. Die hoekklip en die 
sluit klip is die twee onmisbare stene in die gebou, presies gekap, 
gekies en gebeitel.

Die sluitklip of kop-klip vind ons heel bo in die middel van die boog 
van die gebou. Hierdie klip met sy driehoek-vorm sluit die twee mure 
aanmekaar (kyk tekening). Haal jy die sluitklip uit, stort die hele gebou 
in duie. So vorm die hoekklip en die sluitklip ’n onmisbare deel van 
die hele gebou. 

So is Christus onmisbaar vir die kerk van die Here. Sy versoenings-
werk, sy betaling vir ons sondes is onmisbaar, maar dit is ook on-
misbaar vir my plek in die gebou van God. Sonder die hoekklip sal 
die gebou skeef en krom wees, sodat ek as lewende gekapte en ge-
beitelde klip nie my plek in die gebou kan inneem nie. 

Sonder Christus as die sluitklip sal die gebou intuimel en kan ek 

(Van Rensburg. Fika J. 2005. 
Christus, die Hoekklip en Sluitklip, 
maak jóú ’n lewende gekapte klip 
in sý tempel. Die Kerkblad, Oktober 
2005:36-37. Tekening met erkenning 
aan die artikel.)
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nie my roeping in die gebou verrig nie. Al die gebeitelde klippe is dus 
niks werd sonder die hoek- en sluitklip nie.

Daarom kan ek die HERE dank vir sy werk in my. Ek was ’n niks-
werd klip, maar deur die Heilige Gees word ek sorgvuldig gekap en 
gebeitel, sodat ek my plek in die gebou, die geestelike huis, mag hê. 
En my plek is uniek, want ek is presies gebeitel vir my taak.

Sing: Psalm 84-1:2, 5
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)

Dinsdag 11 April

Skrifgedeelte: Matteus 16:13-20
Fokusgedeelte: Matteus 16:15-18

Fondament van die kerk – Kerk gebou op die rotsbelydenis

Die seël van die Gereformeerde Kerke is ’n kerkie op ’n rots met die 
woorde: Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Daarmee 

verklaar ons dat Christus Self sy kerk gegrond het op en verbind aan 
die Woord van God (Joh. 17:8, 17) en op die belydenis dat Hy die 
Seun van die lewende God is.

Dit is duidelik uit kommentare dat daar wyd uiteenlopende verkla-
rings van dié gedeelte is. Een van die verklarings is dié van die 
Rooms-Katolieke Kerk wat as legende aanvaar dat die apostel Petrus 
die eerste biskop van Rome was. Uit hierdie standpunt word afgelei 
dat die Roomse Kerk die enigste ware kerk is, dus die wêreldkerk. Dit 
word gegrond op hulle verklaring van Matteus 16:19 dat die apostel 
Petrus deur ons Here Jesus benoem was tot sy plaasvervanger op 
aarde, en elke pous as opvolger van Petrus die verteenwoordiger van 
Christus op aarde is, en as sodanig die draer van die kerklike gesag 
is. Hierteenoor leer die Skrif ons dat Christus die enigste Hoof van sy 
kerk op aarde en in die hemel is.

Wanneer Christus verklaar dat Hy op die rots (petra) sy kerk sal 
bou, bevestig dit dat Hy die bouheer is en bly van sy kerk. Verder dat 
die getuienis dat Christus die Seun van die lewende God is, die basis 
(hoekklip) sal vorm vir die totale opbou van die kerk. En elke gelowige 
het die troos dat hy/sy ’n lewende lid is van hierdie heilige, algemene 
Christelike kerk en ewig sal bly (HK Sondag 21), omdat die poorte van 
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die hel (Hades) dit nie sal oorweldig nie.

Sing: Psalm 46-1:1, 6
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)

Woensdag 12 April

Skrifgedeelte: Efesiërs 3:14-21
Fokusgedeelte: Efesiërs 3:16-19

Knielend in gebed vir die kerk

Waarvoor bid jy om knielend daaroor te bid? By alles wat as 
moont like persoonlike behoeftes genoem sou kon word, styg 

hier bo uit die gebed van Efesiërs 3:14-21. 
Die brief aan die Efesiërs is tydens gevangenskap geskryf (3:1; 

4:1). Persoonlike omstandighede as gevolg hiervan is egter nie die 
inhoud van hierdie gebed nie, maar in toespitsing op die kerk wat sy 
bestaan aan God die Vader, in Christus en deur die Gees, te dan ke 
het. Die kerk is nie deur die mens uitgedink nie, maar is die skeppings-
werk van die Drie-enige God.

Dít staan voorop in die eerste hoofdeel van hierdie brief (1:3 – 3:21). 
Trouens, hierdie deel is eie aan ’n Joodse lofgebed. Diep deurdronge 
van die lof wat die Vader van ons Here Jesus Christus, inleidend (1:3) 
en afsluitend (3:20, 21) oor die kerk toekom, het die apostel Paulus – 
in voortsetting van Efesiërs 3:1 – knielend by voorbidding vir die kerk 
gebring.

Niemand het dit aan homself te danke om tot hierdie geloofsge-
meenskap gereken te word nie. Die eer kom God toe om deur sy 
genadewerk hiervan deel te mag wees. Die besef hiervan oorspan alle 
tye en elke gelowige in voorbidding vir die kerk. Die kerk bevind haar 
in die realiteit van sondegebrokenheid; ’n brose samelewing waarin 
dit so dikwels verskeurd daaraan kan toegaan en uitsigloosheid kan 
dreig om te verlam. 

Waarvoor is knielend daaroor vir die kerk – as Gods skeppingswerk 
in sy genade – te bid? Dit word ons in die hart en mond van die bedes 
in verse 16-19 gelê: dat ons, die kerk, nog meer in krag deur die gees, 
gewortel en gegrondves in die liefde vir God en mekaar, in kennis 
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van die omvang van Christus se liefde en in die volheid van God mag 
groei.

Om voor die Vader in gebed te kniel, is beeldend van ’n bepaalde 
ge sindheid: dié van eerbied, en in die erkenning daarvan dat ons in 
alles van God afhanklik is. In voorbidding vir die kerk pas dit ons om 
God die Vader vir sy genadige en kragtige bystand te bid sodat ons 
aan Hom die eer tot in alle ewigheid kan gee.

Sing: Skrifberyming 1-1:5
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (emeritus)

Donderdag 13 April

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:1-6
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:1, 4

Oproep om die eenheid van die kerk te handhaaf

Ken jy die uitdrukking in Latyn: Ora et labora? Dit beteken: Bid en 
werk. Knielend in gebed vir die kerk om in verhouding met God te 

groei (3:14-21), is die eerste hoofdeel van hierdie brief tot konklusie 
gebring. Hieruit spruit die oproep van die tweede hoofdeel voort (4:1 – 
6:20). Dit spits daarop toe wat gelowiges daad-werk-lik te doen staan 
– beginnende by die oproep om die eenheid van die kerk te handhaaf 
(4:1-6).

Gelowige-wees beteken om binne die eenheid van die kerk, 
voortvloeiend uit die eenheid van die Drie-enige God, gereken te 
wees. Die kerk, bestaande uit gelowiges uit alle volke, is één liggaam 
(van Christus); word deur één Gees in één geloof en hoop op die één 
Here (Christus) as Hoof gerig; is in die Naam van Hom gedoop ter ver-
seëling van die beloftes van die evangelie. Één God is die Vader van 
almal tot geloof in Hom gebring. Gedagtig aan die gebed knielend voor 
“die Vader aan Wie die hele gemeenskap van gelowiges sy bestaan 
te danke het” (3:15), kom die eer Hom, die Seun en die Heilige Gees 
toe vir saamgebind wees in die eenheid van die kerk.

Die voorafgaande lê ten grondslag aan die vermaning om in opvolg 
van gebed tot die doen daarvan oor te gaan om die eenheid van die 
kerk in die praktyk van gelowige-wees te handhaaf. Hierdie oproep 
begin met ’n leefstyl in balans met die roeping van God ontvang. ’n 



• 112 •

Lewenswandel in disharmonie met God se genadewerk staan teenoor 
die bevordering van die eenheid van die kerk. Hierby staan die oproep 
tot nederigheid en geduld, om mekaar in liefde te verdra en in vrede 
met mekaar te lewe in belang van die eenheid van die kerk. 

Niemand is hierin volmaak nie. Onderlinge verskille, en oorhoops 
wees met mekaar om oor die weg te kom, bedreig en versteur die 
eenheid van die kerk. Hierteenoor staan: Ora et labora. Dit beteken 
om deur die krag van gebed te doen wat deur die één God en Vader 
daartoe geroep, in diens van die oproep tot handhawing van die 
eenheid van die kerk staan.

Sing: Psalm 122-1:2
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (emeritus)

Vrydag 14 April

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:7-16
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:7, 11-13

Bediening tot handhawing van die kerk se eenheid in opbou

Die Drie-enige God aan Wie die kerk haar bestaan te danke het, 
en knielend voor die Vader in gebed oor die kerk (1:3-21), lê ten 

grond slag aan die oproep om die eenheid van die kerk te handhaaf 
(4:1-6). Hierop volg die bediening tot handhawing van die kerk se 
eenheid in opbou as God se wyse van bediening hiertoe (4:7-16).

Elke gelowige is die ontvanger van ’n genadegawe volgens die 
mate waarin die verheerlikte Christus dit uitdeel (4:7, 8). Verskillende 
gawes word in Romeine 12:6-8 en 1 Korintiërs 12:8-10 genoem. Die 
doel hiervan staan geensins in diens van persoonlike bevoordeling 
nie, maar in diens van die kerk se eenheid in haar opbou. Gelowiges 
moet hulle van hulle gawes vergewis vir die taak om die gemeente in 
eenheid met mekaar op te bou (4:16).

Hierdie doel verskerp in die gawes van besondere dienste (4:11). 
Ampsdraers moet noukeurig daarop let dat hulle dienswerk in diens 
daarvan staan om die gelowiges vir hulle dienswerk in die opbou van 
die liggaam van Christus toe te rus. 

Hiervolgens word die kerk op die weg van groei in verhouding tot 
Christus (die Hoof) geplaas; om meer tot die eenheid in geloof en 
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kennis van Hom – tesame met die onderskeiding tussen goed en 
kwaad (4:14) – te kom. Hierdie wyse van bediening het as hemelse 
bestemming om aldeur te groei om “volmaak en volwasse soos Chris-
tus” te wees (4:13).

Waarmee hou ons ons in ons betrokkenheid by die kerk besig? 
Is die fokus in die geloof op God en die bevorderende opbou van 
sy gemeente gerig? Hoe moet die bediening lyk? Wat is die doel 
waarmee bedien moet word? Slim antwoorde is nie nodig nie. Die 
Drie-enige God gee in gawes Self alles wat nodig is. In sy Woord sê 
Hy Self hoe sy kerk toerustend bedien moet word tot groei uit en na 
Christus toe.

Bid dat die Here oë sal oopmaak vir sy wyse van bediening tot 
hand hawing van sy kerk se eenheid in opbou. En dat ons ons sal laat 
opbou binne die eenheid van die kerk waarbinne die Drie-enige God 
ons in sy genade saamgebind het.

Sing: Psalm 68-1:8
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (emeritus)

Saterdag 15 April

Skrifgedeelte: Filippense 1:27 – 2:8 (AFR83)
Fokusgedeelte: Filippense 2:5

Die regte gesindheid

Jou gesindheid maak jou kerkwees. Dit bepaal jou lewenswandel.
Paulus roep die kerk op om dieselfde gesindheid te hê wat daar in 

Christus was. Hulle moet waardig die evangelie optree om Christus 
groot te maak. Daarom moet daar ’n band van eensgesindheid en 
stand vastigheid onder gemeentelede bestaan.
 In die stryd teen teenstanders en in lyding moet hulle saamstry en 

vasstaan.
 In die geloofstryd moet hulle saam worstel.

Hierdie stryd gaan nie teen iemand nie, maar vir die behoud en 
uitbou van die waarheid van die evangelie. Hulle moet vashou aan die 
Bybelse waarhede en nie deur dwaalleer afgetrek word nie. Daardeur 
stel die kerk die regte voorbeeld aan die ander, al bring dit lyde mee. In 
hierdie stryd tree die kerk eensgesind op, aangevuur deur die enigste 
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evangelie. Hulle moet mekaar liefhê, een van hart en een in strewe. 
Waar een homself wil handhaaf, kom tweespalt en verloor die kerk sy 
invloed in die samelewing. Daarom moet gemeentelede:
 nederig wees om sodoende ’n werktuig in God se hand te wees om 

liefde aan ander te bewys;
 niks uit eersug of selfsug doen nie, want dit verbreek die eenheid 

van die kerk;
 die een moet ook aan ander se belange dink.

Gelowiges is mense wat hulleself ken as sondaars wat deur God 
se genade gered is. Hierdie troos in Christus in gemeenskap aan die 
Heilige Gees bring ’n dankbaarheidslewe wat op die Here gerig is. Sy 
eer word in alles gesoek, ook in onderlinge meelewing en meegevoel.

Hierdie gesindheid maak dat die magte van die doderyk die kerk 
nie kan oorweldig nie (Matt. 16:18), maar maak dit ’n sieraad in God 
se oog. Kom ons vat hande en bou aan hierdie gesindheid.

Sing: Psalm 42-1:3
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)

Sondag 16 April

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:19-25
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:19 (AFR83)

Bevoorreg

Ons is ontsaglik bevoorreg! Ons kan in die teenwoordigheid van 
God verskyn. Ons kan saam met ander gelowiges na sy Woord 

luister, saam bid en God loof in die erediens.
Nee, dit is nie vanselfsprekend nie. Ons sonde maak dat ons eintlik 

in skaamte moet wegkruip ... maar die jubeling van die evangelie 
is dat Christus ons kom vrykoop het op die slawemark van die 
sonde. Daarom het ons nou met vrymoedigheid vrye toegang tot die 
heiligdom, tot God se teenwoordigheid.

In die ou verbond kon slegs die hoëpriester in die heiligdom agter 
die voorhangsel ingaan, maar nou het die ewige Hoëpriester gekom:
 Deur sy off erbloed het hy vir ons die weg gebaan tot in God se hart.
 Deur sy reddingsdaad keer die voorhangsel ons nie meer nie.
 Deur sy kruisdood het ons nou vrye toegang.
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Ons is nou nuwe mense op die weg wat na die lewe lei. Om te 
lewe, moet jy asemhaal en groei. Daarom moet die gelowige hom 
oefen om geestelik asem te haal.

Die samekomste van die gemeente is juis ’n geleentheid daarvoor. 
Deur nie hierdie vrye toegang te gebruik nie, vertrap jy Christus se 
werk. Die “hoe” van jou erediensbywoning is belangrik:
 Kom met ’n opregte hart, met belydenis van eie skuld en die smag-

ting na die verlossing deur Christus.
 Kom met volle geloofsekerheid met die wete dat Christus jou skoon-

gewas het.
 Kom om medegelowiges aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Jy is so bevoorreg om jou in die erediens saam met die gemeente 
in die teenwoordigheid van die Here te kom stel, nie omdat jy dit ver-
dien nie, maar omdat Hy jou die voorreg van vrye toegang gegee het. 
Gebruik dit!

Sing: Psalm 124-1:4
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)

Maandag 17 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:1-11
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:4-7

God gee genadegawes, geleenthede en energie om tot voordeel 
van almal te gebruik

Noudat Christus deur sy dood en opstanding ons in ’n wonderlike 
vredesverhouding met God geplaas het, noudat ons nuwe mense 

is, sluit God sy hemelse skatkamers vir ons oop. Sy eerste aan-
gry pende geskenk aan ons is sy Heilige Gees. En dan stroom die 
ge skenke na ons toe: die Heilige Gees gee genadegawes, Jesus 
Christus gee bedieningsgeleenthede en die Vader gee energie.

Daar is net één Bron vir die verskeidenheid van genadegawes, God 
die Heilige Gees. God se genade kry hande en voete byvoorbeeld 
wanneer ons gasvry teenoor ander is, wanneer ons ander onderrig, 
wanneer ons ’n sieke besoek. So bedien ons God se genade! Die 
Gees gee aan elkeen gawes en Hy sal niemand afskeep nie. Hy smee 
gelowiges tot ’n eenheid en werk kragtig deur ons wanneer ons ander 
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met ons gawes dien. Die Here Jesus Self skep geleenthede waardeur 
ons ons gawes konkreet kan beoefen. Hy ken ons en weet wanneer 
Hy ’n deur vir liefdesdiens of vir getuienis vir ons moet oopmaak. God 
die Vader gee energie, die krag en deursettingsvermoë waarmee 
ons die gawes kan gebruik. Dit is dieselfde kragtige werk waardeur 
Christus uit die dood opgewek is. Die energie van die Vader laat ons 
opstaan om iemand wat treur, te gaan bemoedig. God gee gawes, 
geleenthede en energie om mekaar te dien en om Hom so te eer.

Die Gees gee aan elkeen gawes tot voordeel van die ander gelo-
wiges en van soekendes. Geen gawe is beter of belangriker as ander 
nie, want almal kom van dieselfde Gees. Elkeen wat die Heilige Gees 
en sy gawes ontvang het en dit gebruik, bely daarmee: Jesus is Here!

Sing: Skrifberyming 1-2:1-3 (Openbaring 4 en 5)
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

Dinsdag 18 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:12-20
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:12-14

Die Heilige Gees bind ’n verskeidenheid gelowiges tot eenheid 
in Christus

Daar is ernstige verdeeldheid in die gemeente in Korinte, en dit 
gaan veral oor die genadegawe van spreek in tale. Sommige het 

minderwaardig gevoel en hulleself amper afgesny van die gemeente: 
“Omdat ek nie ’n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie.” 
Ander het neergesien op die res omdat hulle die sogenaamde beter 
gawe van tale gehad het.

Hoe kan die verdeeldheid reggestel word? Deur weer na te dink 
aan hoe die Heilige Gees ons herskep het, ons nuut gemaak het, ons 
uit die geestelike dood opgewek het en ons smee tot ’n eenheid. Die 
Heilige Gees het elkeen in die liggaam van Christus ingelyf en so word 
almal aan Christus en mekaar tot ’n wonderlike eenheid saamgebind. 
Die Gees verseël die eenheid en deurdring elkeen, en onderhou so 
’n lewende verhouding met Christus en met medelidmate. So kan 
elkeen die ander dien in die liggaam van Christus, die kerk.

Die Heilige Gees gee ’n verskeidenheid van gawes ter wille van 
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die goeie funksionering van die liggaam. Elke lidmaat wat in Christus 
glo, kry een of meer gawes. Daarom is die liggaam nie een groot, 
monsteragtige oog nie. God gee elkeen ’n plek in die liggaam van 
Christus en die Gees aktiveer elke lid deur die lid te deurdring, te 
regeer en te versterk. 

Die liggaam van Christus benodig elke lidmaat en elke gawe en 
geen lidmaat kan dink ek kan myself amputeer van die liggaam deur 
niks vir ander en so vir Christus op te off er nie.

Daarom roep die Here ons op om volhardend vir die vervulling met 
en die deurdringende krag van die Heilige Gees te bid. Ook om met 
wakker oë te kyk waar ons hierdie unieke liggaam van Christus met 
ons gawe kan dien.

Sing: Skrifberyming 12-2:4, 5
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

Woensdag 19 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:21-31
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:24b-27

In die liggaam van Christus moet lidmate gelyke sorg vir mekaar 
dra

God het in sy wysheid die liggaam van Christus so saamgestel dat 
lidmate van mekaar afhanklik is, en dat elke lidmaat die ander 

lidmate nodig het. Daarom hang die welsyn van die liggaam en van 
elke afsonderlike lidmaat af van die goeie funksionering van die 
ander dele. Daar was in Korinte, en daar is ook vandag, lidmate wat 
selftevrede is en daarom voel hulle het nie ander lidmate nodig nie. Dit 
is skadelik vir die hele gemeente en vir elke lidmaat om verdeeld en 
geskei van mekaar te wees. God gee aan elkeen verantwoordelikheid 
om om te gee vir mekaar en om mekaar te versorg.

Daarom behoort lidmate gelyke sorg vir mekaar te dra. Gelyke 
sorg vir mekaar kom uit ’n hart van liefde, met hande wat prakties 
aandag gee aan ander se swaarkry en blydskap. Die Heilige Gees 
maak lidmate sensitief vir ander, en hoe meer hulle deurdronge is van 
die Gees, hoe groter die ywer om vir ander sorg te dra. Dit hoef nie 
noodwendig groot dade aan baie mense te wees nie, want ’n handspier 
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werk net in sy eie omgewing, maar dien so die hele liggaam. 
Meelewing wat klein lyk, is baie waardevol vir die funksionering en 

opbou van die hele liggaam. So beleef ons pyn as ander pyn het en 
blydskap saam met ander. Daarom moet die vraag altyd by ons leef: 
Watter sorg het hierdie lidmaat wat die Here op my pad gebring het, 
nodig?

Daar is ’n verskeidenheid van lidmate en gawes en in Christus 
is hulle één, al is hulle nie eenders nie. Die eenheid in die liggaam 
is baie belangrik, maar dit beteken nie eenvormigheid nie. Om as 
eenheid te kan funksioneer, is verskeidenheid en onderlinge sorg net 
so belangrik.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

Donderdag 20 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:31b – 13:13
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 13:13

Geloof, hoop, liefde is al wat oorbly: alleen die liefde bly ewig

Die wedywering om geestesgawes bring liefdeloosheid by die 
Korintiërs, en daarom wys die Here hulle op die beter weg van 

liefde – die liefde is onmisbaar in alles, sonder liefde is die geestes-
gawes niks. God het uit liefde ons herskep en nou kan ons ook liefhê, 
Hom liefhê en sy liefde aan ander deurgee. Omdat God Liefde is, kan 
liefde nooit eindig nie.

Alles kan so maklik van ons weggevat word: ons gesondheid, 
besittings, werk, selfs ons verstand, gehoor en sig. Ons geestesgawes 
kan ook weggevat word. Byvoorbeeld: die gawe om vir ’n medelidmaat 
te sorg, kan ophou as iemand deur ’n kwaai beroerte verlam word. Maar 
al word ons in ons sterwensoomblikke gestroop van alle waardigheid, 
sal ons geloof en hoop en liefde bly. Geloof kan nie weggevreet word 
deur ouderdom of armoede of hartseer of diefstal nie.

Geloof bly, al val al die ander sekuriteite weg. Hoop is die sekerheid 
wat ons reeds van God ontvang het, en wat ons nog sal kry. Tog sal 
geloof en hoop by die oomblik van ons sterwe verdwyn, want in die 
volmaakte bedeling, wanneer ons ewig by Christus gekom het, sal 
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geloof en hoop oorgaan in sien van dit wat ons verwag het.
Wat bly? In hierdie lewe net geloof, hoop en liefde. Dit bly tot ons 

uit hierdie lewe vertrek. Daarna bly net een oor: die liefde. Wat is “die 
liefde”? Dit is eerstens die liefde van God vir ons: die ware liefde van 
selfopoff ering, die liefde van God wat ons in Christus Jesus leer ken 
het. 

“Die liefde” is die liefde wat die Heilige Gees steeds in ons stort. 
Liefde is woorde en dade. Die liefde word sigbaar deur ’n beker koue 
water wat ek vir die lewensmoeë mens op die regte oomblik gee, ’n 
beeld van God se oneindige liefde!

Sing: Skrifberyming 9-4:1, 6 (1 Korintiërs 13)
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

Vrydag 21 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 14:1-19
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 14:1, 5, 9

Eerder profesie (prediking) as spreek in tale (sg. glossolalie)

In Paulus se brief aan die Korintiërs gee hy in hoofstukke 12 – 14 
besonderlik aandag aan die geestesgawes (bekend as charismata), 

en in hoofstuk 12:10 noem hy naas vele ander ook die gawe om in 
tale te spreek (bekend as glossolalie).

In hoofstuk 14 maak hy dit duidelik dat, hoewel die verskynsel 
om in tale te spreek in Korinte voorgekom het, dit nie regtig nut 
het ten opsigte van die onderrig en opbou van die kerk nie. Daar is 
geen voorskrif of opdrag van die apostel dat daar in die kerk ruimte 
gemaak moet word vir hierdie verskynsel om in tale te spreek nie, wat 
niemand anders in elk geval kan verstaan nie, en geensins bydra tot 
die voordeel en opbou van die kerk nie.

Wat wel noodsaaklik is, en wat onontbeerlik is vir die groei en 
opbou van die kerk, is die gawe van profesie. Profesie beteken hier 
die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus.

Ons ingesteldheid moet wees om daarna uit te sien en van voor-
neme te wees om profesie as ’n gawe van die Gees in die kerk te 
beoefen. Elke gelowige word hiermee aangespreek, want ons is almal 
profete, priesters en konings. In hierdie gedeelte word dit duidelik dat 



• 120 •

die gawe van profesie ook konkretiseer en realiseer in die diens van 
die Woord, oftewel die prediking.

Die diens van die Woord is alleen moontlik deurdat die Gees dit 
moontlik maak, en so deur die diens van die Woord in en aan die 
kerk word die kerk gebou. Dis soos verstaanbare musiek met pragtige 
melodieë, en soos ’n basuingeklank wat ons oproep tot die stryd teen 
die ongeloof en die bose in die wêreld (vs 7-8).

Sing: Psalm 68-1:1
Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus)

Saterdag 22 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 14:20-25
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 14:20-25

Ons Christelike geloof maak ’n appèl op ons denke en verstand

In hoofstuk 14 is Paulus, terwyl hy skryf oor die verskillende genade-
gawes van die Gees, veral besig om die sogenaamde glossolalia 

(spreek in tale) te vergelyk met die gawe van profesie.
Die vraag wat hieroor gevra moet word, is: Wat dien tot opbou van 

die kerk? Die antwoord is duidelik: die beoefening van die gawe van 
profesie. Om in duidelike taal uiteen te sit en te verklaar wat God se 
Woord aan ons geopenbaar het, is onontbeerlik en noodsaaklik. Hoe 
anders sal ons tot geloof in ons Here Jesus Christus kan kom as ons 
nie die evangelieboodskap van die koninkryk van God gehoor het nie 
(vgl. ook Rom. 10)?

Daarteenoor was die verskynsel van in tale spreek ’n onverstaanbare 
gebrabbel van sekere mense van geen waarde vir die opbou van die 
kerk en die toerusting van gelowiges nie. Paulus vergelyk dit met klein 
kindertjies wat nog nie kan praat nie, maar wel geluide maak. Hulle 
taal het nog nie so ontwikkel dat dit verstaan kan word nie. En, sê 
Paulus verder, as buitestaanders in die kerklike samekoms sou inkom 
waar hulle slegs geluide hoor en niks verstaan nie, sou hulle dalk kon 
dink dat hierdie mense van hulle sinne beroof is. (Die Griekse woord 
wat hier gebruik word, beteken letterlik “manies”.)

Daarom beklemtoon Paulus die belangrikheid van die verstand en 
die denke: die prediker moet die Woord van God so uitlê en verkondig 
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dat dit verstaan kan word. Ons moet weet wat God aan ons openbaar 
en leer. Ons moet groei en volwasse word in ons denke. Geloof as 
sodanig en kennis staan nie teenoor mekaar nie, want ’n ware geloof 
is sowel ’n sekere kennis (in ons verstand) van die Godsopenbaring 
as ’n vaste vertroue vanuit ons hart dat die Woord van God waar is en 
dat ons in Jesus Christus alleen die saligheid het.

Sing: Psalm 19-1:4
Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus)

Sondag 23 April

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 14:26-40
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 14:33, 40

God is ’n God van orde

Soos in ons oordenkings van 21 en 22 April 2023 aangedui, gaan 
dit in 1 Korintiërs 14 oor veral die genadegawes van spreek in tale 

en van profesie. Dit is reeds duidelik dat slegs die beoefening van die 
gawe van profesie die kerk (gemeente) kan opbou.

Hiermee ontken Paulus nie die werklikheid van die verskynsel 
om in tale te spreek nie. Omdat hierdie gawe wel beoefen is deur 
sommige in die gemeente, en omdat dit belangrik was dat ander hoor-
ders dit moet probeer verstaan, en omdat dit blykbaar baie deurme-
kaar verloop het in die samekomste wanneer meer mense gelyk wou 
praat, ag Paulus dit belangrik dat die kerk van Christus moet onthou 
dat ons God nie ’n God van wanorde is nie, maar van vrede. Mense 
moet byvoorbeeld weet dat elkeen op sy beurt moet praat, en so moet 
elkeen ook weet wanneer daar geswyg moet word, en geluister moet 
word.

Dit is belangrik dat alles in die kerk gepas en ordelik moet verloop. 
Dit is ’n algemene reël wat Paulus hier gee, veral na aanleiding van 
die gebrek daaraan by byvoorbeeld die Korintiërs. Daarom het die 
kerke deur die eeue die noodsaaklikheid besef en bely van ’n kerklike 
orde. 

Dit is nie iets oorbodig of onnodig nie, maar volg logies op wat die 
Here ons leer oor die wese, aard en funksionering van die kerk. Die 
kerk is die liggaam van Christus, en soos ’n liggaam ordelik moet lewe 
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en funksioneer, so ook die kerk.
Die inhoud van ’n kerkorde word deur die voorskrifte en gegewens 

in die Skrif self gevind, byvoorbeeld dat daar ampte of dienste moet 
wees, dat eredienste gehou moet word, dat sakramente bedien moet 
word en daar tug en dissipline in die kerk moet wees. So word die 
orde bepaal.

Sing: Skrifberyming 15-7:5
Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus)

Maandag 24 April

Skrifgedeelte: Openbaring 1:12 – 2:7
Fokusgedeelte: Openbaring 2:1-7

Jesus Christus, ons Koning, regeer sy kerk aktief deur sy Woord

In die openingsgesig van Openbaring verskyn die Here Jesus in ko-
ninklike heerlikheid tussen sewe goue kandelare (1:13). Die kan-

delare stel sewe gemeentes voor, wat op hulle beurt die kerk van alle 
plekke en tye verteenwoordig (1:20). Met dié visioen wys Christus dat 
Hy as Koning nie net oor sy kerk regeer nie, maar ook altyd by sy kerk 
teenwoordig is. Hierin is daar vir die kerk ’n troos én ’n waarskuwing 
opgesluit, want Hy wat in ons midde rondbeweeg, sien alles en weet 
alles. Hy ken ons van binne en van buite. Hiervan verseker Hy ons in 
sy brief aan die gemeente in Efese.

Hy ken die inspanning en volharding waarmee hulle, gelei deur 
die Woord, valse leraars uitgeken en verwerp het (2:2). Net so wil 
Christus dat ons in ons tyd moet doen met mense wat hulle as leraars 
voordoen. Ons moet hulle leringe aan die Here se Woord toets, en 
as dit nie die toets deurstaan nie, dit verwerp, selfs al beteken dit dat 
hulle ons as gevolg daarvan laat ly (2:30. Die Here regeer sy kerk 
immers deur sy Woord, en daarmee lei Hy ons na die waarheid.

Wanneer ons die waarheid van die Here se Woord handhaaf, moet 
ons dit egter nie net uit pligsbesef doen nie, maar omdat ons Christus 
en sy Woord liefhet. As ons Koning regeer Hy immers in liefde oor sy 
kerk. Mense wat Hom net bolangs dien, sonder om Hom werklik lief te 
hê, behaag Hom nie. Die Here haat liefdelose off ers, het Hy in die Ou 
Testament vir Israel laat weet, en hier in Openbaring 2:4 waarsku Hy: 
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“Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.” Om dwaalleer 
en sonde te bestry, is goed en reg (2:6), maar die dryfveer daaragter 
moet egte liefde vir die Here en sy Woord wees. 

So ’n liefde is slegs moontlik as ons leef in die besef dat Hy ons 
eerste liefgehad het, so lief dat Hy ons in genade uitverkies het tot die 
ewige lewe by Hom (2:7).

Sing: Skrifberyming 38 (15-2):1, 3
Prof. GJC Jordaan (Jorrie) (emeritus)

Dinsdag 25 April

Skrifgedeelte: Openbaring 1:17-18; 2:8-11
Fokusgedeelte: Openbaring 2:8-11

Jesus Christus, ons Koning, het volle beheer oor goed en kwaad, 
selfs oor die dood

Hierdie tweede brief wat Koning Jesus Christus aan sy kerk skryf, 
is gerig aan die gemeente in Smirna; maar, soos die res van die 

sewe briewe in Openbaring 2 en 3, is dit bedoel vir die kerk van alle 
tye, ook vir ons vandag.

In die brief troos Hy gelowiges wat swaarkry. Verdrukking, armoede, 
vervolging, gevangenskap en selfs die dood – dit was wat die kerk 
in Smirna in die gesig gestaar het (2:9-10). Hoewel hierdie ellendes 
deur mense oor hulle gebring is, was dit die werk van die duiwel self 
(2:10), wat altyd daarop uit is om die kerk van die Here te vernietig. 
Tot vandag toe hou hy daarmee vol. Daarvan is die geloofsmartelare 
ook in ons tyd ’n bewys.

Christus troos ons egter dat ons nie vir swaarkry hoef terug te 
deins nie, want soos alle ander dinge is ook die swaarkry wat ons ly, 
onder sy beheer. Die duiwel het wel bose bedoelings daarmee, maar 
Christus gebruik dit positief. Christus laat dit toe om ons geloof daar-
mee op die proef te stel (2:10). Hy verseker ons ook dat Hy dit nie 
langer sal laat aanhou as wat nodig is nie – net “tien dae lank” (2:10). 
Hy is immers die eerste en die laaste (2:8), die begin en die einde, 
wat die oorsprong en die afl oop van alle dinge bepaal. Dit geld ook vir 
beproewings wat oor die kerk kom.

Selfs die dood is onder Christus se beheer. Hy het immers die dood 
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oor win, Hy wat dood was en weer lewend geword het (2:8). Hy het 
die dood ook vir ons oorwin, sodat ons nie meer daarvoor hoef bang 
te wees nie en getrou in sy diens kan staan, selfs al word ons met die 
dood gedreig. Hier op aarde mag ons dalk sterwe, maar Christus sal 
aan ons die kroon van die lewe gee (2:10). Hy het ons immers bevry 
van die tweede dood, die ewige dood (2:11), om as oorwinnaars die 
ewige lewe by God te beërwe. In die oë van die wêreld is ons dalk 
arm, maar in Christus is ons ryk, skatryk (2:9).

Sing: Skrifberyming 39 (15-3):1, 5
Prof. GJC Jordaan (Jorrie) (emeritus)

Woensdag 26 April

Skrifgedeelte: Openbaring 1:12-16; 2:12-17
Fokusgedeelte: Openbaring 2:12-17

Jesus Christus, ons Koning, se Woord stel alles oop en bloot

In hierdie brief stel Christus Homself bekend as “Hy wat ’n skerp twee-
snydende swaard het” (2:12). Dié tweesnydende swaard (oftewel 

die swaard met twee snykante) kom uit sy mond (1:16). Dit wil sê: 
dié swaard is sy Woord. Sy Woord sny na twee kante toe – dit maak 
enersyds God se oordeel bekend, en andersyds sy genade. Dit vlek 
ook die verborge denke en dade van elke mens oop (vgl. Heb. 4:12), 
sodat ons niks daarvan kan ontken nie.

In hierdie brief stel Christus dan die dinge van Pergamum oop en 
bloot. Eerstens bring Hy die gemeente se omstandighede aan die lig. 
In ’n samelewing wat só goddeloos is dat dit lyk of Satan daar regeer, 
word hulle vervolg, selfs doodgemaak. Nogtans staan hulle vas en 
het hulle geloof nie prysgegee nie (2:13), deur God se beskikking. 
Daarmee troos Christus sy kerk. Wanneer dit lyk of die Bose die oor-
hand begin kry, sny die woorde van Christus die werklikheid oop, 
sodat ons kan weet dat Hy sy kerk in die geloof sal bewaar. Sy Woord 
vlek egter ook alles oop wat sy kerk probeer wegsteek. Die gemeente 
in Pergamum wou die feit toesmeer dat hulle daar mense toelaat wat 
die gemeente tot ’n onsedelike lewenstyl wil verlei (2:14), soos Bileam 
in die tyd van Balak (Num. 31:16). Volgens die leer van die destydse 
Nikolaïete het hulle sonde goedgepraat (2:15). So iets sal Christus 
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egter nie in sy kerk duld nie. Nie destyds nie, en ook nie vandag of 
enige ander tyd nie. Ons durf nie dinge wat God uitdruklik verbied, in 
sy kerk probeer invoer nie. Bekeer jou, sê Christus in vers 16, anders 
kom Ek teen jou “oorlog voer met die swaard van my mond”.

Aan die ander kant van die tweesnydende swaard is daar egter 
Chris tus se genade. Hy beloof dat Hy aan elkeen wat by sy Woord 
hou, ’n wit klippie sal gee – ’n toegangsbewys tot die koninkryk van 
God. Ons behoort immers aan Hom, want sy Naam is op ons geskryf 
(2:17). Laat ons dan in geloof vashou aan alles wat ons Koning Jesus 
Christus ons in sy Woord leer.

Sing: Skrifberyming 40 (15-4):1, 4, 6, 7
Prof. GJC Jordaan (Jorrie) (emeritus)

Donderdag 27 April

Skrifgedeelte: Openbaring 1:12-16; 2:18-29
Fokusgedeelte: Openbaring 2:18-20

Jesus Christus, ons Koning, sien en weet alles – hou net vas wat 
julle het

In die brief aan Tiatira stel Christus Homself bekend as die Seun van 
God, met oë soos ’n vuurvlam en voete soos blink koper (2:18). Die 

voete soos blink koper is ’n teken van sy heiligheid, en sy oë soos 
’n vuurvlam dat Hy deur alles en almal sien. Daar is niks wat Hom 
ontgaan nie, selfs nie verborge dinge nie.

Wat sien Hy in Tiatira? Hy sien geloof en liefde, diensbaarheid 
en bereidwilligheid om ter wille van die Here en sy Woord te ly. Hy 
bemerk ook dat die gemeente daarin groei en toeneem (2:19). Watter 
pragtige getuienis!

Nog belangriker egter is dat ons kan weet dat gelowiges se optrede 
van liefde en geloof nie ongemerk by Hom verbygaan nie. Hy sien dit 
raak en verbly Hom daaroor. Daarom mag ons dit wat ons geloof en 
liefde daagliks van ons verg, selfs die klein dingetjies, nie geringskat 
nie. Vir die Here is dit belangrik. Hy wil hê dat ons daarmee volhou en 
selfs verbeter. Diens aan ons naaste is immers diens aan die Koning 
van die kerk.

Ongelukkig was alles in Tiatira nie net positief nie. Met sy vuurvlam-
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oë bemerk Christus ook negatiewe dinge in die gemeente. Hy sien 
gruwelike sondes, onder andere dat ’n vrou wat haarself as lerares 
uit gee, die gemeente tot ’n onsedelike lewenstyl aanspoor. Die kerk-
leiers het, selfs al het hulle nie met haar saamgestem nie, haar tog 
laat begaan, waarskynlik om die vrede te bewaar (2:20). Christus 
kondig egter aan dat Hy Self sal ingryp en almal sal uitdelg wat hulle 
nie bekeer nie (2:22-23).

Ons mag nooit dink dat ons ter wille van skynvrede dwalings kan 
duld en dit dan van die Here kan wegsteek nie. Hy sien deur alles, 
met oë soos ’n vuurvlam, en sal orde op sake stel, dalk op ’n manier 
wat vir ons minder aangenaam is.

Wat verwag die Koning dan van ons as sy onderdane? Nie vol-
maaktheid nie. Dit kan tog nie. In vers 25 sê Hy: “Hou maar net vas 
wat julle het, totdat Ek kom.” Ons moet eenvoudig bly by die suiwer 
en volle evangelie van Christus, en daarvolgens leef. So lei Hy sy 
kerk deur sy Woord, wat soos die blink môrester ons verseker dat die 
dagbreek van sy hemelse Koninkryk op hande is (2:28).

Sing: Skrifberyming 41 (15-5):1, 2, 7
Prof. GJC Jordaan (Jorrie) (emeritus)

Vrydag 28 April

Skrifgedeelte: Openbaring 3:1-6
Fokusgedeelte: Openbaring 3:1-6

Selfversekerde kerk, bekeer jou tot God

Die prediking is suiwer. Die sakramente word bedien volgens God 
se Woord. Die kerklike tug? Ja, lidmate word vermaan. Elke visi-

tasieverslag sê dat die gemeente die merktekens van die ware kerk 
vertoon, soos ons dit in die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 29 
bely.

Die agteruitgang van die gemeente kom van buite af. Dis die 
invloed van die ANC se politieke beleid en korrupsie wat elke faset van 
die samelewing stuk vir stuk tot niet maak. Dit alles het ’n negatiewe 
invloed op die kerk.

By die gemeente in Sardis het die omgewing die bepalende in-
vloed gehad. Die stad Sardis was gebou op ’n onklimbare heuwel. Sy 
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inwoners was selfversekerd dat hulle veilig was. Tog was Sardis al 
twee keer deur ’n vyand ingeneem. En in 17 nC is die stad gedeeltelik 
deur ’n aardbewing verwoes. Die aanvalle en ’n aardbewing het ge-
kom “soos ’n dief in die nag”.

Nie dat die gemeente enige waarskuwing vir hulleself gesien het 
nie. Solank ons ’n betaalde gelowige in die predikant het, is ons te-
vrede. Solank ons die uiterlike vorme “gereformeerd” kan noem, is 
ons seker van ons saligheid.

Julle het die naam dat julle lewe, maar eintlik is julle dood. Die 
dood is in hulleself! Hulle leef nie meer uit die volheid van die Gees 
nie. Anders gestel: Hulle leef nie hulle verlossing in Christus nie. Van 
die gemeente gaan daar geen lewegewende invloed in die wêreld uit 
nie. Inteendeel, die besoedeling van die wêreld is die “klere” wat die 
meeste lidmate se daaglikse lewens kenmerk.

Daarom die oproep: Word wakker uit hierdie selfversekering. Be-
keer julle dat julle lewenswandel beheers word deur die Gees. Leef 
anders. Leef as verlostes deur heilig en rein te lewe. Wie rein lewe, 
sal deur Christus voor sy Vader bely word.

Sing: Skrifberyming 15-6:1, 3, 5
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)

Saterdag 29 April

Skrifgedeelte: Openbaring 3:7-13
Fokusgedeelte: Openbaring 3:7-13

Al is ons getalle en kragte min, hou aan om getuie van die evan-
gelie te wees

Die stad Filadelfi a was so gebou dat dit ’n verspreidingspunt vir die 
spreektaal en kultuur van daardie tyd was. Daarom was die stad 

van die begin af ook ’n verspreidingspunt van die evangelie.
Die gelowiges kry weerstand vanaf die Jode. Met hulle wettisisme 

reken hulle dat hulle die sleutel het wat toegang gee tot die koninkryk 
van die Jode. Hulle word egter die sinagoge van Satan genoem, 
omdat hulle die evangelie van Christus teenstaan.

In sy oorwinningskrag gee die Here Jesus aan sy gemeente ’n oop 
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deur na die wêreld. Deur die prediking van die evangelie sluit hulle die 
koninkryk van God oop ... en toe. Hierdie gemeente sou baie redes 
kon gee waarom hulle nie die evangelie kon versprei nie. Hulle getalle 
is min, hulle krag is min, en dan die teenstand van die Jode. Hulle 
dryfveer is Jesus Christus Self. Met sy evangelie is Hy, die Heilige en 
Waaragtige, aan die werk.

Ons oortuig onsself in klein gemeentes dat ons geen invloed 
het nie. Daarom probeer ons as kerk maar net oorleef. Ons fokus 
is “instandhouding”. Dis ’n verkeerde fokus. Ons is kerk van Jesus 
Chris tus en die deure is oop. Ons maak egter self die deure toe ... en 
dan maak kerke se deure fi naal toe.

Al is daar baie negatiewe faktore wat ons kerkwees in die wêreld 
moeilik maak, spoor Christus ons aan: Byt vas, hou aan! Hou aan om 
die getuienis van die evangelie in die wêreld te versprei, want:

 die teenstand en moeilikheid gaan nie gemeente oorwin nie – 
Christus het klaar die wêreld oorwin;

 in die uur van beproewing sal die Here sy kerk bewaar;
 sy kerk word pilare in die koninkryk gemaak;
 sy kerk sal die seëninge van God, van Christus en van die nuwe 

Jerusalem geniet.

Sing: Skrifberyming 15-7:1, 4, 5
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)

Sondag 30 April

Skrifgedeelte: Openbaring 3:14-22
Fokusgedeelte: Openbaring 3:14-22

Wil jy ryk wees? “Koop” by ons Here Jesus

Die bankrotskap van ’n gemeente lê in materialisme. Mense se 
lewens word bepaal deur wat hulle besit. Ons sit baie tyd en 

energie in vir “’n beter lewe”, die jaag na voorspoed en welvaart.
Die gemeente van Laodisea leef binne ’n goeie omgewing. Geleent-

hede vir goeie saketransaksies is volop. Daarby nog ’n mediese skool 
wat in oogsiektes spesialiseer. ’n Warmwaterbron voorsien vir jou spa-
sessies. En met die gimnasium kan jy jou lyf in vorm hou en fi ks bly.
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Die lidmate beleef rykdom en welvaart. Vir hulle is dit outomaties 
ryk wees in geloof. Opoff ering in diens van God is nie nodig nie. Daar 
is in elk geval nie tyd daarvoor nie. Die programme is te vol om nog 
navolger van Christus te wees. Die gewone roetine van Sondagkerk 
en maandelikse bydraes is genoeg.

Wat hulle nie raaksien nie, is dat hulle Christus eintlik by die kerkdeur 
uitgesluit het. Hulle het soos die water van die warmwaterbron, as dit 
die stad bereik, lou geword. Godsdiens moet net geriefl ik wees. Nog 
koud, nog warm. Hierdie halfhartigheid bring ’n smaak dat Jesus die 
gemeente uit sy mond wil uitspoeg.

Wil jy werklik ryk wees? Jy kry dit nie in materiële dinge nie. Kom 
terug na Christus toe. Koop by Hom die wit klere, koop by Hom die 
salf vir jou oë om reg te fokus. Ja, kom “koop” by Hom sonder geld, 
sonder om te betaal. Want Hy gee aan jou om aangetrek te wees 
met Christus. Saam met Hom in sy dood, in die doodmaak van jou 
materialisme. Saam met Hom in sy opstanding, om ’n nuwe lewe te 
leef van gehoorsaamheid en toewyding aan God.

Met Hom, ons Verlosser en Here, mag gelowiges dan aansit aan 
God se feestafel.

Sing: Skrifberyming 15-8:1, 3, 4
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)
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KWARTAAL 2 – GEMEENSKAP TUSSEN GELOWIGES

MEI: DIE HUWELIK 

Die huwelik

Die huwelik as heilige instelling van God is ’n onbreekbare band tussen 
een man en een vrou. By die skepping het God die mens as man en vrou 

geskep (vgl. Gen. 1:27) en ’n besondere intieme verhouding tussen een man en 
een vrou in die huwelik opgerig. Hierdie verhouding is dan juis so besonders 
omdat elke Christelike huwelik opgeroep word om beeld te wees van die intieme 
verhouding tussen die Bruidegom, Christus, en sy bruid, die kerk.

Maandag 1 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 1:24-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:24-31

Uit Hom, deur Hom en tot Hom is die huwelik

Dit is duiselingwekkend! Die almagtige God wat met glans en luis-
ter beklee is en Homself met lig omhul, roep die hele skepping 

tot sy bestaan om een enkele rede: om Hom te dien, te vereer en te 
verheerlik. En dan kies die Drie-enige God om mense na sy beeld te 
maak om oor die skepping te heers. Die mens moet só heers dat die 
hele skepping aan die doel kan beantwoord: om God te verheerlik.

God maak die mens as man en vrou. Hy het ’n heilige doel daarmee 
– sy eer. In die kultuuropdrag kry die eerste mensepaar (en kry die 
menslike geslag!) die opdrag om vrugbaar te wees. Om te vermeerder. 
Om die aarde te vul. Om dit te onderwerp. Alles nog steeds tot God 
se eer. Waar hiérdie Goddelike verordening van God, dat die huwelik 
bestaan uit een man en een vrou wat God saamgebind het, versteur 
word, word Hy ook nie geëer nie.

Wanneer God die mens as man en vrou maak en die opdrag gee 
om vrugbaar te wees en te vermeerder, dan gaan dit ook oor sy eer. 
Die Here het immers man en vrou een gemaak, een in liggaam en in 
gees omdat Hy wil hê dat daar ’n nageslag moet wees wat Hom eer 
(Mal. 2:15).

As egpare en gesinne kan en moet ons heelhartig daarop toelê om 
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in ons huwelik ons roeping en dagtaak só uit te leef dat ons huwelik, 
ons gesinslewe in diens staan van die eer en die verheerliking van 
God. Dit is immers Hy wat sorg (vs 29). Omdat God vir sy skepping 
sorg, kan sy skepping die een enkele taak verrig waartoe dit geskep 
is: om Hom te verheerlik. Selfs ná die sondeval en die gebrokenheid 
wat deur die sonde in sy skepping gekom het, sorg Hy nog steeds in 
Christus, die Skeppings- én Herskeppingsmiddelaar, en die Heilige 
Gees wat lewend maak en ons aan die lewende Christus verbind.

Man, vrou – maak dit julle strewe vandag sáám om God te ver-
heerlik in julle huwelik en huisgesin onder sy troue sorg. Staan nou 
van jou knieë af op en gaan leef met ywer jou kultuuropdrag uit: gaan 
bewerk en bewaar as man en vrou skouer-aan-skouer sodat God se 
lof in altyd wyer kringe verkondig mag word.

Sing: Psalm 104-1:1, 2, 17, 18 / Skrifberyming 2-5 (35):3
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Potchefstroom)

Dinsdag 2 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 2:8-25
Fokusgedeelte: Genesis 2:8-25

My hulp kom van die HERE wat my lewensmaat aan my gegee 
het!

’n Vaardige ambagsman het altyd ’n getroue handlanger. Die een 
wat weet watter gereedskapstuk wanneer aangegee moet word. 

Die een wat kan rondloop agter materiaal en gereedskap aan. Onge-
lukkig is daar baie huwelike waar dit ook só gaan. Huweliksmaats is 
nie mekaar tot hulp nie. Die een is die ander se handlanger, nie die 
“ander ek” nie. Een praat en die ander moet doen. 

Die mens – Adam – is nie gemaak om ’n ambagsman te wees nie. 
Hy is onderkoning, geskape na die beeld van God. As onderkoning 
moes hy die diere name gee. Maar die onderkoning self was alleen. 
En dit is nie goed nie. God Self sê so. Die mens is geskape na die 
beeld van God. Die Verbondsnaam van die HERE word hier gebruik: 
Hy wat Homself uit loutere goedheid en genade, barmhartigheid en 
liefde aan die mens bind; in ’n verbondsverhouding met die mens 
tree.
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Daarom is dit nie goed dat die mens alleen is nie; in sy alleenheid 
word die beeld van God nie voluit uitgestraal nie. En in die uitvoering 
van die geweldige taak om as onderkoning te regeer is die mens 
alleen. Hy het nie ’n handlanger nodig nie, maar ’n hulp. Die HERE 
gee aan Adam een uit homself: been van sy gebeente, vlees van sy 
vlees. Hulle lewe eksklusief vir mekaar (vs 24) om mekaar aan te 
kleef, en hulle lewe in volmaakte harmonie met mekaar (hulle is kaal, 
maar nie skaam vir mekaar nie – vs 25).

Met die beeld van die huwelik uit die paradys – vóór die sondeval 
– wek die Here hoop in ons harte wanneer Christus sy kerk ook sy 
bruid noem:
 In herstelde verbondsgemeenskap lewe ons met God; ons is nie 

alleen in hierdie koue, harde, ongenaakbare sondegebroke lewe 
nie.

 Ons word in ons roeping om te heers oor die skepping, ook oor die 
sonde, herstel wanneer ons as sy bruidskerk deel het aan ons Here 
se salwing deur die Heilige Gees.

 Ons lewe eksklusief vir Hom, en deur sy versoeningswerk is daar 
harmonie. Tot Hom wat álles van my weet, mag ek nader – nie in 
skaamte nie, maar met nederige dankbaarheid.
Gaan leef jy as man en vrou vandag in die kameraadskap wat God 

tussen julle gesmee het. Wees mekaar tot hulp in die uitleef van die 
hoë roeping wat Hy op julle lê. Waak daarteen dat jou maat nie in die 
huwelik vereensaam nie. Dit is nie goed om alleen te wees nie, veral 
nie as jy getroud is nie. Lewe eksklusief vir mekaar saam met mekaar. 
Sonder skaamte in volmaakte harmonie.

En laat hiérdie huwelikslewe van julle ’n weerspieëling van julle 
verhouding met ons hemelse Bruidegom wees! En bid vir hulle wat 
nog alleen is. Dit is nie goed nie – ook nie vir jou enkellopende broers 
en susters nie.

Sing: Psalm 45-1:1, 6, 9, 16
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Potchefstroom)
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Woensdag 3 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 3:1-24
Fokusgedeelte: Genesis 3:1-24

Beklee met God se genade

Deur die verdraaiing van God se Woord het die vader van die leuen 
Eva verlei en is die mens deur sy eie begeertes van hoogmoed 

meegevoer. Met hierdie verskriklike verleiding het daar groot droefheid 
in die skepping gekom. Die mens val in sonde, en deur sy toedoen 
word die hele skepping vervloek.

Vir die mooi huwelik wat God gegee het, het daar ook ’n donkerte 
gekom. Daar is skaamte (vs 7). Daar is vrees (vs 10). Daar kom 
spanning met verwyte in die huwelik (vs 12). Deurdat die mens se 
begeertes van hoogmoed hom meegevoer het, val die mens in sonde. 
Kom daar vervloeking: swangerskappe word erger, die wonder van 
lewe skenk aan ’n nageslag wat die HERE moet dien, gaan met pyn 
gepaard, daar is ’n hunkering na jou man en sy heerskappy oor jou. 
Die grond wat die man bewerk, is deur sy toedoen vervloek. Daar is 
swaarkry, dorings en dissels.

Dwarsdeur dit alles heen hef die HERE die huwelik nie op nie; Hy 
ontbind dit nie. Man en vrou is nog steeds mekaar se gelyke: te midde 
van die vervloeking is hulle mekaar tot hulp, ook om goed en kwaad 
van mekaar te kan onderskei (vs 22). Hulle is dit omdat hulle beklee is 
met God se genade (vs 21). ’n Off er is gebring om die skaamte, vrees 
en verwyte te bedek. ’n Off er wat geroep het na die off er op Golgota.

Beklee met die geregtigheid van Christus. Dienend onder die seën 
van Christus en deur die krag van sy Gees leef man en vrou skouer-
aan-skouer hulle roeping uit. Is hulle mekaar tot hulp om die pyn, die 
swaarkry, dorings en dissels te bowe te kom tot God se eer.

Sing: Skrifberyming 18-3:8, 9
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Potchefstroom)
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Donderdag 4 Mei

Skrifgedeelte: Psalm 128:1-6
Fokusgedeelte: Psalm 128:1

Vrug van die huwelik: God ontplooi sy seën!

Een van die redes hoekom God die huwelik en die seksuele ingestel 
het, is om ’n nageslag daar te stel wat Hom sal dien en vrees. 

Indien God dit wil, is ouerskap ’n gegewe in die huwelik. Waar vers 1 
op elkeen in die gesin fokus, verskuif die fokus in vers 2 na die man, 
na die vader of hoof van die huis.

Die grootste nood in ons samelewing vandag is vaders. Daar is 
baie mans en nog meer kinders, maar so baie kinders het nie vaders 
nie. Vaderskap begin met die dien van die Here! Meer letterlik beteken 
dit om die Here te vrees. Om voortdurend ontsag vir God, sy Woord 
en duidelike voorskrifte te hê (vgl. Spr.23:17).

As vader sidder ek om te dink God wandel nie vandag saam met 
my nie, of ek doen iets wat my van Hom vervreem, of ek leer my vrou 
en kinders om dinge te doen wat nie ontsag vir Hom toon nie. Dit 
beteken ook om die slegte te haat en daarvan weg te vlug. Om God te 
dien, hou groot belofte in. Jy sal ’n gelukkige man wees as jy ontsag 
vir die Here het.

Wat God die graagste wil hê ons moet doen, is om in Christus 
te glo en Hom met alles in my na te volg. ’n Pa wat deur die Gees 
daartoe gebring word om sy gesin te lei om in Jesus te glo en Hom na 
te volg, spaar homself baie trane, en selfs in tye van teëspoed kan hy 
op die Vader se seën en sorg staatmaak.

Sing: Psalm 128-1:1, 4
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Vrydag 5 Mei

Skrifgedeelte: Prediker 4:7-12
Fokusgedeelte: Prediker 4:9

Vrug van die huwelik: Twee vaar beter as een!

Reeds in die paradys het God gesien dat dit nie goed vir die mens 
is om alleen te wees nie. Toe God vir Adam ’n maat geskep het 

wat by hom pas en om hom te help, was dit die vrou, Eva. “Twee vaar 
beter as een” was al voor die sondeval waar. Die verskille tussen die 
man en die vrou het God in sy wysheid juis so geskep om mekaar nie 
net aan te vul nie, maar om nou reeds iets van die hemelse in ons 
huwelike in te bring.

Wanneer man en vrou mekaar binne die huwelik help deurdat elk-
een sy unieke rol vervul, is daar veral vier voordele: 
 ’n Gesin waar die pa en ma elkeen hulle rolle vervul, se inspanning 

kom tot iets (vs 9). Hulle is ’n sterk gesin waar God gedien en geëer 
word. God bou sy tempel en sy stad deur sterk gesinne (vgl. Ps. 
127). Hulle en hulle gesin is ’n aanwins vir hulle medemens.

 Man en vrou kan mekaar ook help (vs 10). Wat by die man kortkom 
as dit by die kinders, skool of besluitneming kom, kan die vrou 
aanvul, of andersom.

 Om langs mekaar te slaap en mekaar warm te maak (vs 11), dui 
hier op emosionele ondersteuning. Dus: twee harte wat saam klop. 
Man en vrou kan mekaar bemoedig en versterk as dinge moeilik 
raak, maar hulle kan ook hulle vreugdes en suksesse met mekaar 
deel.

 Hulle is beter beskerm teen die aanslae van die lewe, want hulle 
kan saam weerstand bied (vs 12). Hulle kan saam moeilike besluite 
maak. Wanneer die een swak is, is die ander een sterk en kan hy/
sy ondersteuning bied. Volgende keer is die plekke net omgeruil.

Ons is nie geskep om alleen te wees nie. Twee vaar beter as een.

Sing: Psalm 127-2:1, 3
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Saterdag 6 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 1:1-14
Fokusgedeelte: Hooglied 1:2

Die liefde tussen ’n man en vrou is brandend – soos God se lief-
de vir sy kerk

Van begin tot einde handel die boek Hooglied oor die verwondering 
van die liefde tussen ’n man en ’n vrou. Dwarsdeur die boek hoor 

ons van die man en vrou se fi siese aangetrokkenheid tot mekaar. Die 
man en vrou smag na mekaar, en dit word uitgedruk met verskeie 
pragtige (en eksplisiete) beelde.

Dit hoor ons ook in ons Skrifgedeelte: die vrou smag daarna dat 
die man haar moet soen, en verklaar dat sy liefde beter is as wyn 
(Hoogl. 1:2); sy verklaar dat hy lekker ruik, en dat sy naam vir haar 
liefl  ik is (Hoogl. 1:3); sy het ’n intense begeerte om by hom te wees 
(Hoogl. 1:4); sy hoop hy sal dink sy is mooi (Hoogl. 1:5-6); sy smag 
om te weet waar hy is (Hoogl. 1:7); hy beskryf haar as die mooiste 
van alle vroue (Hoogl. 1:8-11); sy bedwelm hom en hy haar (Hoogl. 
1:12-14). Die seksuele ondertone is duidelik.

Mens wonder aanvanklik hoekom ’n boek soos hierdie in die 
Bybel is. Die antwoord is eenvoudig: Hooglied verkondig aan ons die 
mooie van die brandende liefde tussen ’n man en ’n vrou. Dit bied 
’n belangrike korrektief op enige verkeerde persepsies wat ons dalk 
mag hê oor seksuele liefde. Seksuele liefde tussen ’n man en ’n vrou 
binne die huwelik is goed en mooi en brandend – dit is hoe dit deur 
God geskep is. Daarom kan en moet hierdie brandende liefde ook 
binne die huwelik geniet word as ’n gawe van God.

Hierdie liefde tussen ’n man en vrou getuig ook van God se 
brandende liefde vir sy kerk. God se liefde vir sy kerk is só groot dat 
Hy die grootste moontlike prys betaal het om sy kerk los te koop: sy 
Seun. 

Hoe meer ons dit besef, hoe groter sal ons verwondering en 
aanbidding wees.

Sing: Psalm 45-1:9, 15
Prof. AJ Coetsee (Albert) (TSP)
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Sondag 7 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 1:15 – 2:7
Fokusgedeelte: Hooglied 1:15-16a

Man en vrou is besonder mooi vir mekaar – deur Christus is ons 
beeldskoon vir God!

Een van die treff endste kenmerke van die boek Hooglied is die be-
skrywings van die man en vrou se aangetrokkenheid tot mekaar. 

Die man verklaar dat die vrou vir hom baie mooi is, en die vrou 
verklaar dat die man vir haar baie mooi is. Ons hoor dit by uitstek in 
ons fokusverse: die man roep uit dat sy liefl ing mooi is (Hoogl. 1:15), 
en sy roep uit dat haar beminde mooi is (Hoogl. 1:16). 

Dieselfde gedagte word voortgesit in die res van die Skrifgedeelte: 
as die vrou beskeie verklaar dat sy ’n lelie van die valleie (of laagtes) 
is (Hoogl. 2:1), stel die man dadelik sake reg – sy is nie enige lelie 
nie; sy is soos ’n lelie tussen dorings (Hoogl. 2:2). Sy verklaar dan op 
haar beurt dat die man soos ’n appelboom is onder die bome van die 
bos, en dat sy verlang na sy beskerming en versorging (Hoogl. 2:3).

Hierdie aangetrokkenheid tussen ’n man en vrou is nie sommer 
maar net nie. Dit is hoe God ons geskep het. Hy het ons besonder 
mooi gemaak vir mekaar. My aangetrokkenheid tot my huweliksmaat 
is daarom iets besonders wat gevier en geniet mag word. Die een wat 
God vir my gegee het, is besonder mooi!

Die wonder van die evangelie is dat wanneer God na ons kyk, ons 
besonder mooi vir Hom is. Dit was ons allermins van nature. Ons was 
veel eerder soos Israel: ’n ontroue bruid (Eseg. 16; Hosea 1-3). Maar 
toe ons nog vyande van God was, het God sy liefde vir ons bewys 
deur Christus vir ons te laat sterf (Rom. 5:8). Christus het ons – die 
vuil en liederlik besmette bruid – geheel en al kom reinig. As God nou 
na ons kyk, lyk dit of ons nog nooit sonde gehad of gedoen het nie 
(HK Sondag 23). Deur Christus is ons beeldskoon vir God.

Sing: Psalm 45-1:2, 10
Prof. AJ Coetsee (Albert) (TSP)
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Maandag 8 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 2:8-17
Fokusgedeelte: Hooglied 2:15

Wag met liefde tot die tyd wat God daarvoor bepaal het

Hooglied 2:8-17 verkondig aan ons om te wag met seksuele liefde 
tot die tyd wat God daarvoor bepaal het. Die gedeelte begin met 

’n uitbeelding van die man se intense begeerte vir die vrou. Hy word 
deur haar beskryf as iemand wat oor berge spring en oor heuwels 
huppel om by haar uit te kom (Hoogl. 2:8). Daar aangekom, kan hy 
haar maar net beloer deur die vensters en latwerk (Hoogl. 2:9). As hy 
sy mond oopmaak, is sy intensies duidelik: “Staan op, my liefl ing, en 
kom” (Hoogl. 2:10, 13). Volgens hom is die tyd ryp vir die genieting van 
die liefde. Dit is lentetyd, en alles roep om nuwe lewe en vrugbaarheid 
(Hoogl. 2:11-13).

Maar hoe antwoord die vrou? Sy vra hom om die klein jakkalsies 
te vang wat die wingerde verniel (Hoogl. 2:15). Met hierdie beeld ver-
wys die vrou waarskynlik na iets (die klein jakkalsies) wat hulle ont-
wikkelende liefde (die wingerde wat bot) verhinder of kan beskadig. 
Sy het ook ’n intense begeerte vir die man (Hoogl. 2:16), maar die tyd 
is nie nog nie reg nie (Hoogl. 2:17). 

Hierdie woorde sluit mooi aan by die refrein wat ons in die boek 
kry: “Moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor 
ryp is nie” (Hoogl. 2:7; 3:5; 8:4).

Binne die huwelik is seksuele liefde tussen ’n man en ’n vrou goed 
en mooi en reg – soos God dit bedoel het. Wag daarom met hierdie 
liefde tot die tyd wat God daarvoor bepaal het.

In ons dag en tyd kan min mense wag. Maar dit is die moeite werd 
om vir sommige dinge te wag. As kerk van die Here wag ons op die 
wederkoms van Christus. Dan sal die bruilofsfees aanbreek (Op. 
19:7-8), en sal Christus ons in volle heerlikheid by Hom neem (Ef. 
5:27). Wag daarom vol hoop!

Sing: Skrifberyming 18-3:8, 9
Prof. AJ Coetsee (Albert) (TSP)
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Dinsdag 9 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 3:1-5
Fokusgedeelte: Hooglied 3:4-5

God het ons opgesoek in sy genade, wil ons ook by Hom wees?

Die vrou in hierdie liefdesgedig word beskryf as iemand wat op soek 
is na die een wat haar siel liefhet. Eers kry sy hom nie by haar nie, 

maar dan begin sy met ’n soektog. Sy gaan uit in die nag, in die stad 
in, deur strate, verby die wagters van die stad, alles sodat sy haar 
geliefde kan vind. Let op dat sy hou nie op totdat sy hom gevind het 
nie. Die nagtelike ure en die ongemak en al die dinge wat daarmee 
saamgaan, hou haar nie terug nie. Sien, haar optrede lyk irrasioneel 
tensy jy raaksien dat sy soek na die een wat haar siel voor lief is. Dit 
beteken dat sy kan nie rus kry in haar siel totdat sy haar sielsbeminde 
gevind het nie.

Hierdie soektog van die vrou herinner mens aan God wat ons in 
sy genade kom opsoek het. Soveel as wat hierdie vrou se liefde in 
haar brand, is dit niks in vergelyking met God se liefde vir ons nie. 
Die Seun moes kruis toe gaan, sodat ons weer in die Vader se arms 
kan wees. Christus moes opgaan Golgota toe sodat ons weer God se 
teenwoordigheid kan beleef.

Dit laat ons met die vraag: Wil ons by God wees? Sien, as jy werklik 
die liefde van God verstaan, dan sal jou optrede niks minder wees as 
’n totale oorgawe van dankbare liefde nie. Al die ongemak en gevare 
keer jou nie, want jou siel begeer God en sy wil. Soek jy die koninkryk 
van God soos die man wat ’n skat gevind het (Matt. 13:44-46)? 

Self sal ons nooit die arms van ons Vader waardeer as die Gees 
nie ons harte verander nie. Hy het jou klaar opgesoek, verlustig jouself 
om by Hom te wees.

Sing: Psalm 4-1:2-4
JA Coetsee (Jandré) (teologiese student)
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Woensdag 10 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 3:6-11
Fokusgedeelte: Hooglied 3:11

God gee ons uit as bruid om met die Bruidegom in ’n verhouding 
te leef, sien ons uit?

’n Troudag het by meeste mense ’n positiewe betekenis. In baie 
mense se gedagtes word trou amper as ’n feëverhaal geskets.

In hierdie gedeelte lees ons van ’n baie indrukwekkende troue, as 
ons lees van Salomo op sy troudag. Salomo word vooruitgegaan met 
die reuk van wierook en allerhande speserye. Sestig kragtige helde 
vergesel Salomo, wat gewapen is. Salomo se draagstoel bestaan uit 
luukse stowwe soos Libanon-hout, goud, silwer en purper materiaal. 
Dit is werklik ’n eksklusiewe troue wat mens op die voorblad van ’n 
tydskrif sou sien.

Maar let op dat alles wat beskryf word, gaan oor Salomo. Sy bruid 
word nooit beskryf nie. Dit gaan oor Salomo en hierdie eksklusiewe 
troue, maar die bruid word heeltemal weggelaat uit die prentjie uit. 
As mens dit besef, dan verloor Salomo se troudag al sy glinster. In 
’n sekere sin is baie troues vandag meer gefokus op die troue se uit-
spat tighede, as waarop dit werklik moet fokus.

Dit staan so in kontras met die troudag waarop alle gelowiges wag 
(Op. 19:7-8). Ons lees dat die bruilof van die Lam elke troue wat ooit 
al was, soos ’n fl ou skaduwee sal laat lyk. Die bruid sal beklee wees, 
nie met die beste Egiptiese linnerok nie, maar met die regverdige 
dade van die heiliges. Sy sal voor haar Bruidegom staan, die Een wat 
hierdie hele bruilof moontlik gemaak het. Toe Christus met meer prag 
en praal as Salomo die fokus op Homself kon trek, het Hy gekies om 
Homself te verarm en ter verneder ter wille van sy bruid, die kerk.

Daarom kan ons as bruid, die kerk, opgewonde deur die Gees 
wag vir daardie laaste troudag, omdat Christus soos geen aardse 
bruidegom nie. Hy is die Lam wat geslag is vir sy bruid. Sien jy uit na 
daardie dag?

Sing: Psalm 45-1:1, 8-10
JA Coetsee (Jandré) (teologiese student)
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Donderdag 11 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 4:1 – 5:1
Fokusgedeelte: Hooglied 5:1 (AFR83/2020)

Die lied van die bruidegom

Na die afl oop van die huwelikprosessie en die seremonie in die 
vorige hoofstuk, is die bruid en die bruidegom nou alleen saam. 

Die verliefde bruidegom praat eerste en hy is vol lof vir die skoonheid 
van sy bruid. Hy noem eers sewe fi siese eienskappe om sy geliefde 
bruid mee te beskrywe.

Dit is duidelik dat hy sy vermoë om dit wat hy sien, op ’n pragtige 
manier gebruik deur te verwoord eie aan sy tyd. Eers raak hy sy nuut-
gevonde vrou aan met sy woorde voordat hy haar met sy hande aan-
raak. Sy is mooi genoeg om hom gevange te hou deur na haar te kyk 
en haar te beskrywe. Hy praat vir die eerste keer in vers 8 van haar 
as sy bruid, die vrou waarmee hy getrou het. Hy beskrywe haar as sy 
“toe gesluite tuin” (vs 12) waartoe net hy private toegang het om dit te 
geniet.

Die manier hoe Salomo, die moontlike skrywer van Hooglied, hier-
die lied van die bruidegom geskryf het, laat mens amper dink aan dit 
wat in 1 Korintiërs 7:3 ook staan, naamlik dat die man sy huweliksplig 
teenoor sy vrou moet nakom. 

Vir ons vandag beteken dit dat daar binne die huwelik iets mooi en 
aantreklik is in die wyse hoe ’n man met sy eie vrou lewe. Dit hou ook 
in dat intieme verkeer tussen ’n man en ’n vrou tot die huwelik beperk 
is. Om die lied van die bruidegom allegories te probeer verklaar as die 
verhouding tussen Jesus Christus en sy kerk, bring meer probleme as 
oplossings na vore.

Die woorde van Spreuke 18:22 word in hierdie gedeelte bevestig: 
“Wie ’n vrou gevind het, het die goeie gevind, en geniet die goedkeuring 
van die Here.”

Sing: Psalm 45-2:1, 9, 10
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Vrydag 12 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 5:2 – 6:1
Fokusgedeelte: Hooglied 6:1 (AFR83/2020)

Die droom en lied van die bruid

In Hooglied 5 vertel die bruid van ’n droom wat sy gehad het, en 
daarna sing sy ’n lied oor haar geliefde. In haar droom kom haar 

ge lief de op ’n onverwagte tydstip na haar kamer toe, en sy reageer 
baie stadig op sy dringende geklop om in te kom. As sy dan uiteindelik 
by die deur kom om oop te maak, het hy reeds padgegee. Sy gaan 
na hom soek in die stad se strate, maar sy kry nie eers die nodige 
simpatie van die kant van die wagte af nie.

In die tweede gedeelte van die hoofstuk sing sy ’n lied oor haar 
geliefde. En soos wat dit in Hooglied 4 ook die geval is, gebruik sy 
haar vermoë om op ’n pragtige manier dit wat sy van hom sien, te ver-
woord eie aan haar tyd.

Met die lees van hierdie hoofstuk kom ’n mens onder die indruk 
dat verhoudinge in ’n huwelik versigtig hanteer moet word. As sy bruid 
stadig op haar man se versoeke reageer, word sy die een wat later 
angstig na hom soek. 

Dié soort van probleme kom baie keer in die huwelik voor, en daar 
moet by mekaar aangepas word om ’n huwelik te laat werk. Indien 
daar nie meer wedersydse liefde en omgee in jou huwelik teenwoordig 
is nie, word die droom dalk ’n werklikheid!

In Efesiërs 5:21-33 word die verhouding tussen ’n man en sy vrou 
vergelyk met die verhouding tussen Jesus Christus en sy kerk. Vir 
Jesus Christus is die verhouding tussen Hom en sy kerk só belangrik 
dat Hy sy lewe daarvoor gee. Hoe belangrik is jou verhouding met 
Hom, en dan ook jou verhouding met jou eggenoot?

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Saterdag 13 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 6:2-12
Fokusgedeelte: Hooglied 6:11 (AFR83/2020)

Die herstel van die verhouding en die vreugde daarna

In Hooglied 5 het ons gelees van die droom wat die bruid gehad 
het dat haar geliefde van haar weggegaan het. In Hooglied 6 kry 

sy haar geliefde waar hy besig is om sy werk te doen en maniere te 
vind om sy liefde aan haar te wys. Sy fokus nie meer net op haar eie 
gevoelens nie, maar op die ooreenkoms wat hulle met mekaar het. 
Hulle is geestelik, emosioneel en fi sies tot mekaar aangetrokke. Die 
man sing weer ’n lied waarin hy die skoonheid van sy vrou vergelyk 
met ander koninginne en byvroue. Daar is nie enige bitterheid in sy 
hart nie en hy verkies sy eie vrou bo enige iemand anders. En beide 
dink in dankbaarheid terug daaraan dat hulle nou weer bymekaar is.

Jesus Christus het ons verhouding met die Vader herstel deur as 
Middelaar vir ons sonde aan die kruis te sterwe. Die manier waarop 
hulle verhouding herstel is en die man weer die skoonheid van sy 
vrou besing, laat ons dink aan die manier waarop die Here ons sonde 
vergewe het deur nie eers weer daaraan te dink nie (Ps.103:12). In 
Open baring 7:14 word God se kinders beskrywe as hulle wat “hulle 
lang stolas gewas, en wit gemaak (het) in die bloed van die Lam”.

Die skoonheid van die bruid is vergelykbaar met die helder wit 
klere wat die kinders van die Here eendag gaan aantrek. En net so 
be langrik as wat die vergifnis en herstel in ons verhouding met die 
Here is, so belangrik is vergifnis en herstel ook in ons verhouding in 
die huwelik as daar spanning en onmin was.

Sing: Lied 537:1, 3
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Sondag 14 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 6:13 – 7:5
Fokusgedeelte: Hooglied 7:6

’n Bewondering oor die skoonheid van die vrou se liggaam

In hierdie derde bewonderingslied in Hooglied besing die skrywer die 
skoonheid van sy bruid se liggaam. Hy besing haar hele liggaam op 

’n eerlike, respekvolle wyse, sonder enige skroom. Ons liggaam is 
immers ’n skepping van God, die tempel van die Heilige Gees.

Die vrou se hele liggaam is mooi, begeerlik mooi. Die Hooglied-
skrywer verwoord sy bewondering oor haar vroulike liggaamlike 
skoon heid met vergelykings uit die natuur: Haar voete – so mooi in 
haar skoene; haar rondings van haar heupe – soos juwele gemaak 
met kunstenaarshande; haar naeltjie – ’n ronde kom; haar buik – ’n 
hoop koring met lelies omring; haar twee borste – soos tweeling-tak -
bok lammers; haar nek – soos ’n ivoortoring; haar oë – soos die dam-
me by Gesbon; haar neus – soos die toring op Libanon; haar kop 
– soos die Karmel; en haar hare – soos rooiwol en haarlokke wat 
bekoor.

’n Poëtiese beskrywing wat die bruidegom in vervoering bring oor 
die skoonheid en begeerlikheid van sy bruid se liggaam. Teenoor die 
sondige vleeslike begeerte en sinlike lus waarvan die Skrif op baie 
plekke melding maak – dink maar aan Galasiërs 5:16, 19 wat praat 
van onreinheid en ongebondenheid – vind ons in hierdie eerlike be-
won deringslied van die bruidegom oor sy bruid ’n edele, eerlike lied 
oor die huwelik. Die vroulike liggaam is ’n bekoorlikheid wat God 
geskep het!

So moet die heilige huwelik wees: ’n geestelike en liggaamlike 
een heid in die Here.

Sing: Psalm 45-1:1, 9
Ds. NJ van der Walt (Nic) (emeritus)
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Maandag 15 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 7:6 – 8:4
Fokusgedeelte: Hooglied 7:10

Die liggaamseenheid van geliefdes

Hierdie gedeelte van die boek Hooglied beskryf sekerlik die intiem-
ste uiting van die emosionele en liggaamlike uiting van die liefde. 

Die derde bewonderingslied van die Hooglied (6:13 – 7:5) loop uit 
op ’n hoogtepunt. Die beminde vergelyk sy vriendin met ’n slanke 
dadel palm, haar borste soos druiwetrosse (die woord Tamar beteken 
dadelpalm). Die beminde begeer om op die dadelpalm te klim en die 
borste van sy geliefde te streel. Wanneer sy hom soen, is die geur 
van haar asem soos die reuk van appels en die smaak van goeie wyn. 
Hierdie voorreg van liggaamlike liefdesuiting is vir niemand anders 
beskore nie – net vir hom. Sy behoort net aan hom en hy smag net na 
haar. Dit is so liefl ik, maar absoluut eksklusief.

Dit is opvallend dat vers 10 sê dat die man se begeerte na die 
vrou is. Genesis 3:16 en 4:7 sê die vrou se begeerte sal na haar man 
wees. Daar het dus ’n wedersydse smagting van geliefdes na me-
kaar gekom. Die man smag na haar, en sy liefdesbegeerte na haar 
is vir haar ’n vreugde! Sy kan nou die inisiatief neem in die geliefdes 
se seksuele verhouding. Sy nooi haar geliefde om te kom deel in 
die lente van die liefde: Kom, man wat ek liefhet. In die skoonheid 
van die lente sal sy haar liefde, haar liefkosings, haar omhelsing 
gee. Lentevrugte: wingerde, granaatbome, geurige liefdesappels en 
vrugte, vars en oud, sal sy net vir haar geliefde bêre. Dit is vir ’n 
ge troude mens ’n wonderlike ervaring om te weet dat jy die enigste 
per soon is wat daardie liefdesvrugte mag geniet. Net vir jou en jou 
ge liefde alleen!

In die samelewing word die seksuele uitlewing op soveel wyses, 
eer baar maar dikwels sondige wyses, uitgebeeld. Die intieme beskry-
wing van die liggaamlike liefdesuiting in Hooglied is heilig en so eerlik. 
Ek is my beminde s’n, en sy begeerte is na my.

Sing Psalm 133-1:1,2
Ds. NJ van der Walt (Nic) (emeritus)
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Dinsdag 16 Mei

Skrifgedeelte: Hooglied 8:5-14
Fokusgedeelte: Hooglied 8:6

Die liefde soos ’n seëlring

Met hierdie laaste hoofstuk van Hooglied – gefokus op verse 6 en 
7 – word die liefde tussen twee geliefdes op ’n besondere wyse 

saamgevat.
Die bruid soek steun by haar bruidegom en vind hulp in sy onmid-

delike nabyheid. ’n Man dra sy seëlring altyd by hom. Dit is sy iden-
titeits bewys, daarmee verseël hy sy koopkontrakte. Hy dra die seël-
ring aan ’n bandjie om sy hals, op sy hart of aan sy vinger. Hy sal alles 
doen om die seël nie verloor nie. So wil die bruid dat haar bruidegom 
haar ook altyd by hom sal hou – soos ’n seëlring. Dit sal haar veilig 
laat voel. Sy wil by hom wees en nie net dit nie, maar ook dat hy 
haar dra, beskerm, vashou – anders sal sy onveilig voel (JH Kroeze). 
Daarby kom die verdere beskrywing van die liefde: Want die liefde is 
sterk soos die dood … sy gloed is ’n gloed van vuur, ’n vlam van die 
HERE. Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oor-
stroom nie ... (vs 6, 7).

As twee geliefdes by mekaar is en die liggaamlike liefde eerbaar 
uit leef, is daar veiligheid in die trou. Daar is ’n twee-eenheid wat God 
saamgevoeg het, wat geen mens mag skei nie. Maar as die seksuele 
wild rondgryp in ongebondenheid is dit ’n dodelike mag – dan word 
die liefdesywer sterk soos die dood (lees maar Spreuke 6 en 7 oor die 
ontugtige verleidelike vrou). Dan brand dit soos warm kole – ’n vlam 
van die Here. Daaroor is die bruid benoud en beklemd. 

Maar nee. As twee geliefdes getrou is aan mekaar in die huwelik, 
kan groot waters die liefde nie uitblus en riviere dit oorstroom nie. Dra 
my soos ’n seëlring op u hart, soos ’n seëlring op u arm.

Sing: Psalm 128-1:2, 4
Ds. NJ van der Walt (Nic) (emeritus)
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Woensdag 17 Mei

Skrifgedeelte: Maleagi 2:7-16
Fokusgedeelte: Maleagi 2:15, 16

Egskeiding moet nooit deel wees van ’n Christen se denke nie

Die Babiloniese ballingskap was die tragiese gevolg van die feit dat 
Jakob se nageslag God nie meer reg geken het nie. Daarom het 

hulle Hom ook nie reg gedien nie. Formalisme was aan die orde van 
die dag. En nou – ná die terugker uit Babilon – was onkunde en for-
ma lisme wéér deel van die volk se lewe.

Die priesters het nie meer met kennis gepraat nie. Hulle het baie 
tot ’n val gebring omdat hulle die volk nie geleer het om volgens God 
se wil te lewe nie. Die vertikale verhouding met God was versteur, en 
daarom het die horisontale verhouding met die medemens ook in duie 
gestort. 

Selfs binne die huwelik, wat die fondament van die hele samelewing 
is, het man en vrou nie meer geweet hoe hulle die Here moet dien nie. 
Omdat die altaar as middelpunt en beheersentrum verlore gegaan 
het, was die volk sy morele kompas kwyt. Kinders is nie deur die ouers 
in die vrees van die Here onderrig nie. Hulle het nie deur woord en 
voorbeeld geleer hoe hulle as gelowiges moet optree nie, en daarom 
het die hele samelewing gesteier.

Droewe woorde word deur Maleagi gebruik om die verhoudinge 
tussen mans en vroue te beskryf: ontrou, ontwy, huwelike met onge lo-
wiges. Uiteindelik gebruik Maleagi in vers 16 die woord “haat” om die 
Here se afkeer van egskeiding te beskryf. Hy HAAT dit, want dit is niks 
minder as geweld nie. ’n Uiterste voorbeeld dus van die verwerping 
van God se liefdesgebod!

Dink daaraan dat Jesus Christus ook die sewende gebod vir jou 
deur sy sterwe en opstanding vervul (“vol gemaak”) het. Om dus nog-
tans egbreuk te pleeg, is nie net geweldpleging teenoor almal wat 
daarby betrokke is nie. Dit is ten diepste ’n lewensgevaarlike verwer-
ping van Jesus Christus se koningskap oor jou lewe!

Sing: Psalm 119-1:1, 4
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
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Donderdag 18 Mei

Skrifgedeelte: Matteus 19:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 19:3-6

Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie!

’n Tydjie gelede het Oprah Winfrey op een van haar geselspro-
gramme besoek afgelê by ’n Amish-egpaar en hulle kinders. 

Daar het sy tot haar verbasing verneem dat haar gasheer en gasvrou 
die vaste voorneme het om lewenslank aan mekaar getrou te bly!

Dit is duidelik dat baie mense in die 21ste eeu die oortuiging huldig 
dat ’n mens “sommer oor enige ding” jou huweliksband mag breek. 
So was dit al in die tyd van Moses die geval. In sy antwoord aan die 
Fariseërs lê Jesus klem op die feit dat Moses se opdrag tot die gee 
van ’n skeibrief (Deut. 24:1-4) ’n noodreëling was om weerlose vroue 
te beskerm. In Moses se tyd ... en in Jesus se tyd op aarde ... en in 
ons tyd is en was daar talle huwelike wat glad nie meer aan God se 
oorspronklike doel beantwoord het nie. 

Dit is ’n aanklag teen die mens wat van nature baie lief is vir die 
“eie ek”. Toe God die huwelik al voor die sondeval ingestel het, was 
dit sy bedoeling dat man en vrou altyd aan mekaar getrou moet bly.

As nuwe mens in Christus is jy vrygemaak om God se diepste doel 
met die huwelik te waardeer en te honoreer. Omdat jy soos Paulus na 
jou ou natuur saam met Christus gekruisig is (Gal. 2:20), is dit ook wat 
jou huweliksbeskouing betref nie meer die (ou) jy wat leef nie, maar 
dit is Christus wat deur sy Gees in jou lewe. Daarom stap jy graag in 
Christus se voetspore die tweede en derde myl van gehoorsaamheid.

As man het jy jou vrou lief, en as vrou beantwoord jy jou man se 
lief de met weerliefde. Sodoende is julle deurlopend besig om in julle 
huwelik te belê, en ervaar julle dat waar ’n mens jou skat belê, daar 
kom die hart vanself agterna.

Sing: Psalm 131-1:1, 2, 3
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
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Vrydag 19 Mei

Skrifgedeelte: Johannes 2:1-12
Fokusgedeelte: Johannes 2:10, 11

Deur sy teenwoordigheid bring Jesus unieke feesvreugde in jou 
lewe en huwelik in

In Johannes 2:1-11 maak ons kennis met die eerste Messiaanse 
teken wat Johannes uitgekies het om sy weifelende lesers na Jesus 

toe te lei. Deur die verandering van reinigingswater in 600 liter keur-
graad wyn op die bruilof in Kana, sê die Here vir elkeen van ons: 
“Onthou, jy is deel van ’n feestelike Nuwe Bedeling. Lééf daarom ook 
feestelik in die teenwoordigheid van jou Koning!”

In die tyd toe Jesus opgetree het, was daar streng voorskrifte wat 
oor die waardigheid van die huwelik gewaak het. Onder andere was 
die bruidspaar en hulle gaste op die huweliksonthaal bepaalde dinge 
aan mekaar verskuldig. Die gaste moes gepaste geskenke bring, en 
die bruidegom en sy familie kon aanspreeklik gehou word indien hulle 
nie gul genoeg was in die betoning van hulle gasvryheid nie.

So gesien, was die berig dat die wyn opgeraak het, veel meer as 
net ’n ligte ontwrigting van die fees. Die bruidegom was diep-diep in 
die moeilikheid! Daarom was Jesus se huweliksgeskenk baie belang-
rik. In hierdie eerste Messiaanse optrede het Hy soveel as volledig 
in gestaan vir die weerlose bruidegom ... soos Hy later in die totale 
betekenis van die woord sou instaan vir ons wat ná die sonde val as 
weerlose aangeklaagdes voor God gestaan het!

Op wat Johannes die “derde dag” noem, het Jesus in Kana van 
’n gewone bruilof ’n Messiaanse fees gemaak. Net omdat Hy dáár 
was, het Hy bruid en bruidegom met hulle gaste laat deel in die 
transformerende krag en sprankelende skoonheid van sy Messiaanse 
Ryk. Maak daarom soos die Emmausgangers in Lukas 24:29. Dring 
soos hulle opreg by Jesus aan om in jou huis en huwelik in te kom. 
Maak jou deure, jou hart, jou arms uitnodigend vir Hom oop. Hy sal 
inkom ... en deurlopend saam met jou ’n feesmaal hou (vgl. ook Op. 
3:20)!

Sing: Psalm 81-1:1
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
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Saterdag 20 Mei

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:1-9
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:2 (AFR83)

Maak jou huwelik ’n bastion teen onsedelikheid

Seksuele behoeftes is net so ’n deel van jou en my menswees as 
wat die behoefte aan kos en beskerming deel daarvan is. Deur 

die sondeval het ook die seksuele behoeftes van die mens jammerlik 
besoedel geraak. Die sondige mens gee graag aan sy eie drange en 
begeertes vrye teuels. Die eie ek met sy selfgesentreerde begeertes 
word die vertrekpunt en uiteindelik die fi nale doelwit.

Die apostel Paulus sê: “... weens die gevare van onsedelikheid 
behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man.”

Die hedendaagse samelewing het, wat onsedelikheid betref, geen 
perke nie. Voorhuwelikse, buitehuwelikse asook sogenaamde homo-
sek suele en transgender seksuele verhoudings word as normaal en 
selfs aanbevelenswaardig voorgehou. Boonop word die tradisionele 
huwelik dikwels as outyds en beperkend afgemaak. Al sulke gedagtes 
is lynreg teen God se Woord, en elkeen wat daarmee besig is, verwerp 
die Here se lig en waarheid.

Die huwelik is, benewens ons verhouding met God, die eerste 
en heel basiese verhouding wat God ingestel het. God se wil is dat 
gelowige mans en vrouens hulle seksuele behoeftes binne die grense 
van die huwelik sal uitleef.

Omdat die mens as gevolg van die sondeval van nature geneig is 
om die verkeerde keuses te maak, ook ten opsigte van die seksuele, 
het God sy Seun gestuur om ons daarvan te verlos. Elke gesonde 
huwelik, gebou op Christus as Rots, word onder leiding van die Heilige 
Gees ’n lewende getuienis van Christus (bruidegom) se verhouding 
met sy kerk (bruid).

Sing: Psalm 40-1:4
Dr. DJ de Kock (Danie) (emeritus)
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Sondag 21 Mei

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:10-16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:12, 13 (AFR83)

Moenie jou positiewe invloed op jou huweliksmaat onderskat nie

Die bekende spreekwoord sê: “Agter elke suksesvolle man staan 
daar ’n vrou.” Dié spreekwoord sê iets van die besonder positiewe 

invloed wat ’n vrou op haar man kan hê. Die apostel Paulus wys in 
ons fokusverse op dieselfde invloed van huweliksmaats op mekaar.

Destyds was daar gevalle waar ’n man of vrou wat getroud is, later 
tot geloof gekom het, terwyl die huweliksmaat ongelowig gebly het. 
Die vraag wat die Korintiërs aan Paulus gevra het, was: Moet so ’n 
gelowige man of vrou dan van die ongelowige huweliksmaat skei?

Paulus antwoord negatief op die vraag. Hy wys op die feit dat die 
ongelowige huweliksmaat deur sy/haar band met die gelowige een 
vir God aanneemlik is. Boonop gaan dit oor hulle kinders wat ook op 
grond van net die een gelowige ouer geheilig is en aan God behoort.

As die ongelowige man of vrou in die huwelik wil bly, is daar ’n 
wonderlike geleentheid vir die gelowige se sout en lig om verandering 
in daardie persoon se lewe te bring. Waar is daar ’n beter geleentheid 
as juis binne ’n huwelik vir ’n gelowige om ’n positiewe invloed te 
wees?

Die apostel Petrus beklemtoon ook hierdie feit: “As daar van julle 
is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe 
godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir 
Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal 
nie eens vir julle nodig wees om ’n woord te sê nie” (1 Pet. 3:1-2).

Bid dat die Heilige Gees aan huweliksmaats die krag gee om we-
dersyds ’n positiewe invloed op mekaar binne die huwelik te wees.

Sing: Psalm 118-1:7
Dr. DJ de Kock (Danie) (emeritus)
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Maandag 22 Mei

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:25-40
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:35 (AFR83)

Ongetroud – ’n voordeel vir diensbaarheid

Die Korintiërs wou blykbaar ook by die apostel Paulus hoor wat 
vol gens sy mening beter is: om te trou of om ongetroud te wees? 

Oor dié saak is Paulus nogal versigtig. Hy sê: “Wat die ongetroudes 
betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie 
mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is.”

Hy verduidelik dan verder dat hy bekommerd is oor die getroudes, 
omdat hy glo dat hulle, as gevolg van verdeelde aandag, swaar sal 
kry in die eindtyd (vgl. vs 29-31). Paulus is oortuig dat die ongetroudes 
beter af sal wees as hulle in staat is om ongetroud te bly, want 
sodoende kan hulle in onverdeelde toewyding aan die Here lewe. Hy 
sê in vers 37: “As iemand in sy eie gemoed oortuig is dat hy nie moet 
trou nie, en hy nie onder dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy 
eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy ’n 
goeie ding.”

Sowel weduwees as ongetroudes het dus volgens Paulus ’n voor-
deel met betrekking tot diensbaarheid. Tog raai hy nie mense af om 
te trou nie. In vers 38 sê hy: “Dus, hy wat met sy verloofde trou, doen 
goed. Wie egter nie trou nie, doen beter.”

Die hoofsaak volgens Paulus is om “... in eerbaarheid te lewe en 
in onverdeelde toewyding aan die Here”. Die huwelik sluit dus nie 
diensbaarheid uit nie, maar getroudes het ’n groter verantwoordelikheid 
om in toewyding aan die Here en aan mekaar te lewe. 

Uiteraard kan ’n mens dit slegs regkry as jy in Christus en onder 
die kragtige leiding van die Heilige Gees lewe.

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 3
Dr. DJ de Kock (Danie) (emeritus)
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Dinsdag 23 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:21
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:21

Christus staan sentraal (fondasie) in ’n Christelike huwelik

Die goeie plek om in die huwelik te wees, is wanneer jou huweliksmaat 
die Here meer liefhet as vir jou. Dat elkeen eerstens vra wat is 

God se wil, voordat jy na jou eie en mekaar se wil en voorkeure luister.
Om die minste te wees en om te wil doen wat die ander een vra, 

is nie omdat die ander persoon so wonderlik is, of omdat hy/sy reeds 
soveel vir jou gedoen het nie, of omdat jy hoop om iets weer terug te 
kry nie; die diepste motivering waarom jy sal gee en op ’n bepaalde 
manier in die huwelik sal optree, is omdat jy dit doen uit eerbied vir 
Christus (Ef. 5:21).

Omdat jy (en jou maat) ’n verhouding met die Here het, sal besluite, 
optrede, reaksies vir beide eerstens gemeet word daaraan of dit eer 
bring aan die Here. Dit is eintlik julle eerste gesamentlike doelwit om 
aan Christus eer te bring, Hom te gehoorsaam, te verheerlik.

Vanuit vers 21 is dit duidelik dat magsbeheer, manipulasie, om jou 
eie persoonlike agenda te dryf, nie deel kan en moet wees van ’n 
Christelike huwelik nie.

Ons werk aan ons huwelik deur eerstens te werk aan ons eie ver-
hou ding met die Here. Dan soek ons ook saam na God se wil, en dan 
wil ons eerder die ander dien en bedien as om selfgesentreerd te eis.

God is die Outeur van die huwelik. Ware geluk in die huwelik is 
waneer ons in die huwelik leef soos God dit bedoel.

Sing: Skrifberyming 9-4:1, 4, 5, 6
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Woensdag 24 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:22-24
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:22

Die rol van die vrou in ’n Christelike huwelik

In wese is man en vrou mekaar se gelyke (Gen. 2:18), beide is 
geskape na die beeld van God (Gen. 1:27), en tog is man en vrou 

soos twee legkaarstukke wat inmekaar pas juis omdat hulle verskil-
lend is. Elkeen het ’n uniekheid, en binne die huwelik is daar ook ’n 
uniekheid in die opdragte wat vir man en vrou gegee word (wat ons 
onder andere kry in Efesiërs 5).

Dit blyk dat die Here eerstens van die man verantwoording vra oor 
wat in die gesin gebeur. Adam word eerste gevra in Genesis 3 en ook 
hier in Efesiërs word die hoofskap van die man genoem. Hoewel man 
en vrou in die huwelik aan mekaar onderdanig moet wees (vs 21), 
is onderdanig wees van die vrou in die vers 22 ’n erkenning van die 
verantwoordelikheid wat die Here aan die man gee.

In die konteks van vers 23, waar dit vergelyk word met Christus en 
sy kerk, sluit die hoofskap van die man eiewilligheid of dominering uit. 
Die vrou respekteer die man vir wie hy is en die verantwoordelikeheid 
wat hy het. Sy is die man se spanmaat in die soek en uitlewing van 
God se wil.

Die vrou word gemotiveer in haar optrede in die huwelik deur haar 
verhouding met die Here (vs 22). Die respek, eer en erkenning wat 
die vrou aan haar man gee, maak dat haar man soveel sterker en met 
meer toegewyd sy verantwoordelikheid binne die huwelik nakom.

Sing: Psalm 84-1:6
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Donderdag 25 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:25-30
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:25

Die rol van die man in ’n Christelike huwelik

Die Here gee aan jou die opdrag om jou vrou lief te hê, soos Christus 
sy kerk liefhet (vs 25, 28, 33). ’n Amper onhaalbare opdrag.

Christus het Homself volkome gegee ter wille van sy kerk. Hy het 
alles gegee. Hy het gesterf. Selfopoff erende, selfverloënende liefde. 
Die optrede van die man tot sy vrou moet gerig wees tot die opbou 
en groei van haar as vrou, en die groei van haar verhouding met die 
Here, sy moet deur die man se liefde geborgenheid ervaar.

Hoofskap is om leiding te gee binne die gesin, en op so ’n manier 
leiding te gee dat ek in verantwoording voor God kan staan. God gaan 
eerstens vir jou as man vra wat in jou gesin gebeur.
 In dié gedeelte sien ons die ongeloofl ike verantwoordelikheid en 

opdrag wat God aan die man gee,
 wat jou net weer laat besef: Slegs deur God se krag kan ek dit 

doen, slegs as God die sentrum van my lewe en van my huwelik is.
 Alleen maar as ek eers by die Here stil word elke oggend en bid vir 

wysheid, krag en leiding.
 God gee die opdrag, God sal ook die krag gee, as ons die opdrag 

in afhanklikheid aan Hom uitvoer.

Sing: Psalm 128-1:1, 2, 3
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)

Vrydag 26 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:31-33
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:31

1 x 1 = 1

Hulle sal een wees. Miskien is die som nie ’n optelsom nie, maar 
eerder ’n maalsom. Die vrou of man is nie, voor hulle getroud is, 

halwe mense nie. Ongetroudes is volledig mens, beeld van God en 
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leef ’n bepaalde en unieke roeping uit. Die huwelik is dus nie ½ + ½ 
=1 nie. Dit is eerder 1 x 1 = 1. Ook as getroudes verloor jy nie jou 
unieke menswees en identiteit nie; gee dus ook ruimte sodat elkeen 
steeds uniek kan wees wie hy/sy is, maar dan saam is ons ook ’n 
huwelikspan wat die wedstryd van die lewe gaan leef.

Wanneer ’n huwelik gesluit word, word ’n nuwe gesin gevorm. Daar 
is dus ’n verlaat van die ouerhuis as primêre plek van tuiskom, van 
probleme uitsorteer en besluite neem. Saam met jou huweliksmaat 
vorm jy ’n nuwe gesin waar jy probleme uitsorteer en besluite neem. 
Natuurlik is die insette van ouers en familie (en ander medegelowiges) 
noodsaaklik, maar die plek vir fi nale besluitneming is nou in die 
nuutgevormde gesin.

Een word: die woord beteken om jou wortels in iets te sit en te 
laat vasgroei. Dit beteken om mekaar baie styf vas te hou. Fisiese 
eenwording van man en vrou in die huwelik is deel daarvan, maar 
die “een word” hier beteken ook om myself emosioneel, fi nansieel, in 
praktiese dinge vas te bind aan die ander persoon. Ek verbind my tot 
hierdie huwelikspan om, wat ook al die lewe bring, in die Naam van 
die Here saam te hanteer.

Sing: Psalm 47-1:1, 4
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)

Saterdag 27 Mei

Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 4:1-8
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:5

God gee sy Gees om ons (ook in die huwelik) te lei, moenie deur 
hartstog van begeerte gelei word nie

In ons is twee nature wat altyd in stryd is met mekaar. Van die sondeval 
af regeer die sondige natuur die mens om te doen net wat hy wil – 

tensy die Heilige Gees ons lewe beheers en die sondige natuur met al 
sy hartstogte en begeertes in Christus Jesus gekruisig is (Gal. 5:24). 
Dan regeer die natuur van die weergeboorte, al is dit in hierdie lewe 
nog ver van volmaak. Wat die Gees wil en wat die sondige natuur wil, 
staan lynreg teenoor mekaar.
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In die huwelik is dit eens so belangrik dat die Heilige Gees ons moet 
lei, sodat ons huwelik as gelowiges gekenmerk word deur die vrug 
van die Gees: liefde, vreugde, vrede ... (Gal. 5:22).

Die dryfkrag van die sondige natuur is begeerte, selfsug. Dié 
wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy 
hartstogte en begeertes gekruisig. Hulle word beheers deur die Hei-
lige Gees. Die hartstog van begeerte dryf na onsedelikheid. Dit mag 
en wil ’n gelowige nie. Maar God het aan ons die groot geskenk van 
die huwelik gegee waar twee mense wat by mekaar pas, in liefde en 
vreugde (deel van die vrug van die Gees) ook die hartstog wat Hy ons 
gee, op hulle liefde vir mekaar kan rig. Hulle huweliksliefde word ook 
deur die Heilige Gees gegee en beheers. Daarom wil ons ook in ons 
huwelikslewe heilig lewe om God dankbaar te wees (vs 7).

In die Heidelbergse Kategismus Sondag 41:108 bely ons dat ons 
kuis en ingetoë moet lewe, sowel binne as buite die huwelik. Hebreërs 
13:4: Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die 
huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal 
onder die oordeel van God kom. Om jou naaste en mekaar te bedrieg 
deur ’n buite-egtelike verhouding, is eenvoudig reëlreg in stryd met 
die gesindheid waarmee Christus ons verlos en vrygemaak het.

Om al hierdie redes is die huwelik vir gelowiges baie meer as slegs 
hartstog. Dit is kosbaar en bevat die misterie dat die verhouding tus-
sen Christus en sy kerk daarin afgebeeld word (Ef. 5:32). Hier kan die 
mees vervullende saamleef gevind word.

Sing: Psalm 1-2:2; 139-3:1; Lied 530:1, 2, 3; 535:1, 2
Ds. J Malan (Jan) (emeritus)

Sondag 28 Mei

Skrifgedeelte: Kolossense 2:20 – 3:19; Efesiërs 5:21-32
Fokusgedeelte: Kolossense 3:18-19

In die nuwe lewe in Christus dra man en vrou mekaar in liefde in 
die huwelik

Ons het saam met Christus gesterwe (2:20), daarom moet ons die 
aardse dinge soos onsedelikheid, woede en nyd doodmaak (3:5 

ev). Ons is saam met Christus uit die dood opgewek (3:1). Ons is 
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die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet ons 
goed gesind, verdraagsaam, nederig, sagmoedig en geduldig wees 
en mekaar vergewe. Bo alles moet ons mekaar liefhê (3:12 ev). Die 
nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons skep, bepaal die rol van man 
en vrou in die huwelik: beide moet dieselfde eienskappe toon. Daarom 
sê Efesiërs 5:21) in die gelyke gedeelte vir man en vrou: Wees uit 
eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Uit die 12 verse oor die huweliksverhouding in die sustersbrief 
aan Efesiërs word slegs die opdrag aan elk hier gegee. Vir die vrou: 
Wees aan jou man onderdanig, soos dit pas by mense wat wat in die 
Here glo / net soos julle aan die Here onderdanig is. Die deel van die 
verhouding met Christus wat hier bedoel word, is die toewyding, liefde, 
vereenselwiging met julle gesamentlike liefde en doelstellings. Nie 
koppig, eiewys jou eie koers inslaan nie. Die kerk as die liggaam van 
Christus is wesenseen met Hom, die Hoof van die liggaam. Vrou, is jy 
in ’n hegte eenheid aan jou man verbonde met die prioriteit om hom 
by te staan soos wat hy homself opoff er om jou te borg en te koester? 
Kan hy altyd staatmaak op jou toewyding, liefdevolle ondersteuning, 
dat jy hom sal begelei in alles wat jy/julle die hoof sal moet bied? On-
der danig sê juis nie bediende nie, maar geesgenoot (’n hulp wat by 
hom pas), grootste ondersteuner.

Vir die man net die een opdrag: Jy moet jou vrou liefhê, moenie 
die lewe vir haar bitter maak nie / soos Christus die kerk liefgehad 
en sy lewe daarvoor afgelê het. Die man moet soos Christus vir die 
kerk, sy lewe vir sy vrou gee. Selfverloëning en opoff ering om haar bó 
eiebelang te stel. Die vraag gaan nie wees: Hou jy jou vrou deeglik 
onder jou duim? nie, maar: Man, beeld jy Christus af in jou verhouding 
tot jou vrou? Is jy een met haar in jou liefde – off er jy jouself op? 
Kan dit gesien word in die leiding wat jy gee, in die begrip waarmee 
jy haar lei om te ontluik en by jou geborge te wees – hoe sy in haar 
persoonlikheid groei onder jou koestering?

Sing: Psalm 128-1:2, 4; Skrifberyming 9-4:4, 5, 6; Lied 536:1, 2, 3, 4
Ds. J Malan (Jan) (emeritus)
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Maandag 29 Mei

Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:1-7
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:1-4, 7

Doen in jou huwelik dít wat by God groot waarde het

Hierdie brief is gerig aan gelowiges, uitverkorenes van God (1 
Pet.1:1), wat die nuwe lewe in Christus ontvang het. Mense wie 

se leefwyse en dus ook hulle huwelike nie deur wêreldse sieninge be-
paal moet word nie, maar deur dit wat by God groot waarde het (vs 4).

Die eerste lesers van hierdie brief het in ’n heidense omgewing 
geleef en baie vroue wat gelowig geword het, was nog met ongelo-
wige mans getroud. Hulle kon maklik dink dat hulle nou hulle mans 
moes verlaat om Jesus te volg, of om hulle houding teenoor hulle 
mans te verander, of hulleself geestelik hoër te ag as hulle mans. 
Aan hulle word dit hier duidelik gestel dat hulle steeds aan hulle mans 
onderdanig moes wees, soos dit ook die gebruik was in die same le-
wing van daardie tyd.

Onderdanigheid in die samelewing (1 Pet. 2:11-18), asook dié 
van die vrou teenoor haar eie man, want dit is waaroor dit hier gaan 
(so-ook op ander plekke in die Nuwe Testament), beteken egter nie 
minderwaardigheid of dat hulle met minder agting of respek behandel 
kan word nie. Die Here Jesus Self was aan albei sy ouers (vgl. Luk. 
2:51) en aan sy Vader onderdanig, maar Hy was nooit minderwaardig 
of minder belangrik as enigeen van hulle nie. Daarom kry die mans 
ook die opdrag om hulle vroue as mede-erfgename van die nuwe 
lewe in Christus met begrip en respek te behandel (1 Pet. 3:7).

Die vrouens word geleer dat onderdanigheid aan hulle mans sou 
kon meebring dat hulle mans, juis deur hulle voorbeeld van reinheid, 
eerbied, beskeidenheid en kalmte van gees, ook sonder dat hulle ’n 
woord hoef te sê, vir Christus gewen sal kan word (vs 1, 2).

Soek dan ook in jou huwelik na dit wat by God groot waarde het en 
wees sodoende ’n voorbeeld vir almal.

Sing: Psalm 34-1:6
Ds. JB du Plessis (Jan) (emeritus)
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Dinsdag 30 Mei

Skrifgedeelte: Hebreërs 13:1-7
Fokusgedeelte: Hebreërs 13:4

Hou die huwelik eerbaar

Ons en die Joodse Christene aan wie hierdie skrywe oorspronklik 
gerig is, word baie dringend gewaarsku teen verslapping en 

af valligheid (Heb. 6:4-6). Ons word bemoedig om in die geloof te 
volhard, want Christus het deur sy soenverdienste ons voete geplaas 
op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei (Heb. 10:20).

Die Here leer ons ondere andere in hoofstuk 13 wat volharding 
in die geloof prakties beteken. Behalwe die onderlinge liefde en 
gasvryheid wat ons aan mekaar moet betoon, kom die huwelik ook ter 
sprake. “Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word” (vs 4a). 
Die rede daarvoor is dat die huwelik deur God ingestel is (Gen. 2:18, 
21-24). Dit gaan dus nie maar net oor ’n getekende dokument wat vir 
saketransaksies of ander doeleindes benodig word, soos dit dikwels 
deur die wêreld gesien word nie. God het die huwelik ook ingestel om 
die verhouding tussen man en vrou te beskerm (1 Kor. 7:2). Gelowiges 
moet dan voor die Here en getuies beloftes aan mekaar afl ê om aan 
mekaar getrou te wees.

“Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar” (vs 4b) dui daarop 
dat die huwelik ook bedoel is om man en vrou binne die huwelik as 
een vlees saam te bind. Hoe hoog God die huwelik ag, is duidelik, 
aan ge sien Hy enige vorm van seksuele verkeer buite die huwelik ver-
oordeel volgens vers 4c: “Want ontugtiges en egbrekers sal onder 
die oordeel van God kom.” In hierdie verband verwys “ontugtiges” 
na dié wat as ongetroudes, dus buite die huwelik, seksueel verkeer. 
Saamwonery buite die huwelik en rondslapery deur ongetroudes, om 
watter rede ook al, word hier deur God veroordeel. Egbrekers verwys 
hier na dié wat wel getroud is, maar ontrou is aan hulle huweliksmaats. 
Ontrouheid in jou huwelik is ook ontrouheid aan God.

Bid dat die Heilige Gees jou sal versterk om die huwelik eerbaar 
te hou.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. JB du Plessis (Jan) (emeritus)
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Woensdag 31 Mei

Skrifgedeelte: Openbaring 19:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 19:7-9

Maak gereed vir die bruilof van die Lam

Om te verstaan hoe die bruilof van die Lam betrekking op ons le-
wens en op ons huwelike het, moet ons weet wat voor ’n bruilof 

in die Bybel se tyd gebeur het.
Die bruidegom het na die meisie se huis toe gegaan en hulle het 

verloof geraak. Ná die verlowing is die meisie al beskou as die vrou 
van haar verloofde (Matt. 1:18-20), daarom moes sy aan hom getrou 
bly. Sy het haar dan ook met groot sorg gereedgemaak vir die dag 
wanneer haar bruidegom kom (vs 7c).

So moet ons, die gelowiges, as bruid van Christus, getrou aan 
Hom en gehoorsaam aan sy Woord gereedmaak vir sy koms. Hy het 
met sy eerste koms die duiwel, sy groot vyand, verslaan en ons verlos 
(Ef. 5:23c). Hy is ons Koning, Hy regeer en versorg ons. Hy rus ons 
toe met fyn klere, helder blink van kleur, wat dui op die genade wat 
ons ontvang om deur alles heen gehoorsaam en getrou op sy koms 
te wag.

In die Bybelse tyd het die bruidegom op die bruilofsdag eers na 
die bruid se huis toe gegaan en daarna het hulle saam na die bruide-
gom se huis gegaan waar die bruilof gehou is (Matt. 25:1-11). Die 
brui degom is met groot gejuig ontvang, wat ook kenmerkend sal 
wees van die wederkoms van Jesus Christus (vs 7). Hy sal toegejuig 
word deur die gelowiges wat deur sy genade, anders as die wêreld, 
gereedgemaak het vir sy koms. Hulle is die geseëndes wat uitgenooi 
is na die bruilofsmaal van die Lam.

Maak dan deur die krag van sy Gees gereed vir sy koms en streef 
daarna dat ook jou huwelik ’n afbeelding sal wees van die verhouding 
tussen Christus en sy kerk (Ef. 5:32). Hy wat sy bruid getrou en met 
liefde versorg en sy wat aan Hom getrou bly.

Sing: Skrifberyming 18-3:7, 8 (sing ook op Ps. 149 se wysie)
Ds. JB du Plessis (Jan) (emeritus)
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KWARTAAL 2 – GEMEENSKAP TUSSEN GELOWIGES

JUNIE: DIE HUISGESIN 

Die gesin

Die huisgesin word die weg waardeur God ’n verbondsvolk en -kerk vir 
Hom oprig. Daarom vorm gesonde gesinne die boustene van ’n gesonde 

kerk of gemeente. Aangesien ons in Christus broers en susters in die huisgesin 
van God is, vorm die gesin by die huis ’n besondere toonbeeld van hierdie band 
in die kerk. Ons eerste gemeente is altyd ons gesin by die huis.

Donderdag 1 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 4:1-8 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 4:6-7

Hoe jy met jou huismense omgaan, het ’n eff ek op hoe ons met 
ander mense in die wêreld omgaan

Die manier waarop ons met ons huismense omgaan, het ’n eff ek 
op hoe ons met ander mense omgaan. Hierdie waarheid het Kain 

ongelukkig nie in Genesis 4 gesnap nie, en dit sou al sy verhoudings 
verder in sy lewe vertroebel. Dit sou ook sy nageslag beïnvloed.

Omdat die Here sy off er verwerp, maar sy broer Abel se off er aange-
neem het, was Kain só ontsteld dat dit selfs uit sy liggaams houding 
geblyk het. In vers 6 vra die Here vir Kain: “Waarom is jy kwaad? 
Waar om is jy bedruk?” Letterlik staan daar in die oorspronklike taal: 
“Waarom laat jy jou kop hang?”

Het Kain rede gehad om kwaad te wees en sy kop te laat hang? Al 
verwerp die Here sy off er, soek Hy hom steeds op en maak bemoeienis 
met hom. Dit is mos rede tot vreugde! In vers 7 sê die Here vir hom: 
“Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie?” Letterlik staan 
daar: “Word jy nie opgelig as jy goed doen nie?”

Ja, as Kain sou reageer op God se bemoeienis en goed doen, 
sou hy nie meer koponderstebo loop nie, maar sy kop in vreugde lig. 
On ge lukkig ignoreer hy die Here. Daarom vermoor hy sy broer en be-
smet selfs sy nageslag deur sy gesindheid (vgl. Gen. 4:23-24).

In Jesus het die Here ons kom opsoek. Hy maak ons nuut. Ons hoef 
nie meer in ons sonde koponderstebo te loop en kwade gevoelens 
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teen mekaar te koester nie. Ons kan in die Here nuut met mekaar 
lewe. Laat ons in ons huisgesinne begin om goed aan mekaar te 
doen en dit sal in al ons verhoudings oorspoel. Ons sal lewens kan 
leef waar ons met koppe oplig in vreugde kan leef, en so die hoop van 
die Here in die wêreld uitdra.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)

Vrydag 2 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 4:9-16 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 4:8-9

Gesinslede moet mekaar oppas

Nadat Kain sy broer Abel vermoor het, kom die Here by hom en vra: 
“Waar is jou broer Abel?” Kain gee ’n bars antwoord: “Ek weet nie. 

Moet ek dan my broer oppas?”
Sy broer oppas was juis wat hy nie gedoen het nie. Hy het presies 

die teenoorgestelde gedoen. Hier het Kain die mees basiese beginsel 
vir gesinslede vertrap. Die Here het immers die gesin ingestel om 
mekaar tot hulp te wees. Eva is aan Adam gegee om vir hom tot hulp 
te wees. Ouers moet hulle kinders tot hulp wees, en uiteindelik moet 
kinders weer hulle ouers en mekaar tot hulp wees.

Jou gesinslede is die mense wat vir jou moet omgee, jou oppas en 
beskerm. Jou gesinslede is die mense wat jou moet help om in jou 
menswees te groei en te ontwikkel. Hulle help jou hierin, en jy moet 
hulle ook so tot hulp wees.

Ongelukkig kom ons vanweë ons sondige aard so maklik in opstand 
teen die gawe wat die Here aan ons in ons gesinne gegee het. Soos 
Kain laat ons in selfgerigtheid ons koppe hang en weier om mekaar 
tot hulp te wees. Ons maak so maklik hulle wat naby ons moet wees, 
bitter seer. Soms maak familielede mekaar steeds dood.

Aan God die dank dat Hy sy Seun na ons gestuur het. Sy Seun 
het vir ons kom doen wat Kain met Abel moes gedoen het. Sy Seun 
het die dood in ons plek gesterf, sodat ons kinders van die Vader kan 
wees. Nou, uit diepe eerbied vir Christus moet ons mekaar tot diens 
wees. Ons moet mekaar oppas en help. Hierdie hulpbetoning begin 
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allereers aan hulle wat die naaste aan ons is – ons gesinslede, want 
die Here het ons as mekaar se oppasses aan mekaar gegee.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)

Saterdag 3 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 9:20-29 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 9:20-23

Respek in die gesin

Om iemand te respekteer, is om daardie persoon hoog te ag en 
sy beste belange op die hart te dra. Respek kom na vore in die 

manier waarop ons teenoor mekaar optree – ook in ons gesinne. God 
het gesinslede vir mekaar gegee het om mekaar te help en mekaar op 
te pas. Net soos Kain nie sy broer opgepas het nie, sien ons in Genesis 
9 hoedat Gam nie sy pa se beste belange op die hart gedra en sy pa 
gehelp het nie. Hy het sy pa nie gerespekteer nie. Al het Noag guns 
in God se oë gevind en hom en sy gesin deur die vloed beskerm, 
was hy nie ’n volmaakte mens nie. Ná die vloed plant hy ’n wingerd, 
maak wyn, drink daarvan en word baie dronk. In sy dronkenskap raak 
hy kaal in sy tent aan die slaap. Gam sien sy naakte pa, en eerder 
as om met eerbied sy pa te help, gaan maak hy spottend praatjies 
by sy broers. Anders as Gam, tree Sem en Jafet met ware respek 
op. Hulle is ware oppassers en helpers vir hulle pa. Hulle staan op 
vir die eer van hulle pa en met die grootste waardigheid bedek hulle 
hom daar waar hy lê en slaap. Ten diepste is respek en eerbied vir 
ander ’n uitvloeisel van ons respek en eerbied vir God. Daarom dat 
Noag verklaar dat Gam se seun Kanaän vervloek is, want iemand wat 
in oneerbiedigheid leef, staan onder God se oordeel. Genadiglik het 
Jesus ons vervloeking aan die kruis gedra om ons nuut voor God te 
stel. Nou wil ons in eerbied vir Hom en alle ander mense (veral ons 
heel naastes, ons gesinslede) leef, want so beleef ons die liefde wat 
deur die Here aan ons betoon word deur ons mense te gee wat vir 
ons opstaan wanneer ons nie self kan nie.

Sing: Psalm 68-1:1, 3
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Sondag 4 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 17:1-27
Fokusgedeelte: Genesis 17:1, 2, 7, 8

God verbind Homself aan Abraham en sy nageslag

God openbaar Homself as die Almagtige. In sy almag verbind Hy 
Homself aan Abraham en sy nageslag. 24 jaar later bevestig en 

hernu Hy sy verbond met Abraham. Al lyk die belofte menslik on-
moontlik, is niks vir Hom onmoontlik nie. Deur die verbond word Abra-
ham die vader uit wie Christus na die vlees gebore sou word (Rom. 
4:11, 12,16-18; Gal. 3:27-29).

Met die wondergeboorte van Isak sou Abraham ’n groot nasie 
gemaak word. Abraham en Sara se huwelik was egter onvrugbaar. 
God sou wel op sy tyd lewe uit die doodstoestand wek. ’n Beproewende 
tyd van hoop en afwagting … ’n tyd van innerlike stryd teen twyfel en 
kleingeloof, om geduldig op God se tyd te wag.

Toe die beloftes sloer om in vervulling te gaan en Sarai nie ’n kind 
gekry het nie, het Abram self planne gemaak. Hy het ’n slavin as by-
vrou geneem. Toe Ismael 13 jaar oud is, het Hy sy belofte aan Abra-
ham bevestig. ’n Jaar later sou Isak gebore word.

God stel die besnydenis as teken van die verbond in. Besnydenis 
is die teken van toetrede tot die gemeenskap met God. In Christus is 
die besnydenis vervul. Ismael word nie buite die verbond geplaas nie. 
Christus sou egter uit Isak gebore word. Nalating van die verbonds-
teken kom neer op die verwerping van die verbond en is strafbaar 
voor God.

Ons beplan ons lewenspad, maar die Here bepaal hoe ons loop 
(Spr. 16:9). Soms is dit moeilik om by sy raadsplan aan te pas. Al raak 
ons soms haastig of gefrustreerd, lei Hy ons deur sy Woord en Gees 
om innerlik tevrede te wees; om te aanvaar wat ons nie kan verander 
nie. Ons weet Hy werk alles ten goede mee.

Sing: Psalm 105-1:4-6
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
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Maandag 5 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 21:1-7; Romeine 4:13-25
Fokusgedeelte: Genesis 21:1, 2

Genade en eer met die wondergeboorte van ’n verbondskind

In sy genade het God aan Sara gedink. Uiteindelik, soos Hy belowe het, 
is Isak as verbondskind gebore. Sy geboorte was ’n wondergeboorte 

– lewe uit die doodstoestand van ’n onvrugbare huwelik.
Deur die vervulling van die belofte uit te stel, word die onmoontlikheid 

van normale bevrugting en geboorte beklemtoon. Hierdie wagtyd was 
nie net toetsing van geduld en geloof nie. Hulle moes gelowig op 
Hom wag. Deur Isak se geboorte word Abraham die stamvader van 
Israel – ook die stamvader van Christus. In die geboorte van Isak het 
Abraham die dag van Christus gesien en hom verbly (Joh. 8:56).

Abraham het teen hoop op hoop geglo. Hy het nie in ongeloof aan 
God se belofte begin twyfel nie. Ten spyte van kleingeloof het God 
in sy genade hom opgetel en gedra tot Isak gebore is. Hy (en Sara) 
is deur die Heilige Gees versterk en ten volle oortuig dat God in sy 
al mag sal doen wat Hy belowe het. Hy het aan God die eer gegee 
(Rom. 4:17-21).

Genadiglik gee God die geloof, en deur sy Woord en Gees hou Hy 
dit in stand (Ef. 2:8). Geloof is om aan die onsigbare, onverklaarbare 
vas te hou ten spyte van die harde werklikheid. Sara se lag by die 
aankondiging was anders as by die geboorte van Isak. In haar vreug-
de volle lag eer sy God wat teen menslike verwagting in dié wonderge-
boorte bewerk het.

Ons raak nie gefrustreerd oor dinge wat in die toekoms voorlê 
nie. Hierdie wagtyd spoor ons aan, dring ons om daaraan vas te gryp 
(ewige lewe). Soos ’n atleet in die wedloop fokus ons op die wenpaal. 
Die inspanning en uitputting ondervind ons anders as iemand wat 
nie die insig, vooruitsig en vertroue op God het nie. Só werklik is ons 
gemeenskap met God dat ons vooruitgryp na dit wat beloof is. Alles is 
net genade tot eer van God.

Sing: Psalm 27-1:1, 4, 6; 128-1:1-4
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
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Dinsdag 6 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 2:14-40
Fokusgedeelte: Handelinge 2:37-38

God se beloftes vir die hele huisgesin

Handelinge 2:14-36 gee vir ons die inhoud van die eerste sen-
ding prediking. Hierdie prediking het aan die Jode gegaan. Dit is 

sendingprediking wat daarop gerig is dat God se belofte in Jesus ver-
vul is en dat Hy die Messias is.

Die boodskap gaan uit van die vasstaande feit van die gebeurtenis 
van die uitstorting van die Heilige Gees en lei dan na Christus. Die 
prediking word vanuit die profesieë van die Ou Testament belig en 
geneem, en kom deur die sterwe en opstanding van Christus by dit 
wat hy uit Psalm 16 bewys as dit verwag kon word. 

Hy sluit af met die heerlikheid wat Christus nou het, soos dit ook 
blyk uit die uitstorting van die Heilige Gees en dit wat reeds in Psalm 
110 geprofeteer is. By dit alles is die werk van die Heilige Gees en dit 
wat Christus gedoen het, die diepste rede om te roep tot bekering.

Die prediking van Petrus is ’n oproep tot die Jode. Hulle wat Jesus 
se prediking nie wou hoor nie, maar Hom gekruisig het. Hierdie is as’t 
ware die laaste werk van God aan die verbondsvolk voordat dit sou 
eindig by die dood van Stefanus. Teen dié agtergrond werk die Heilige 
Gees in die harte van dié wat daar was en gehoor het, sodat hulle vra: 
“Wat moet ons doen, broers?”

Petrus hoef nie na te dink oor die antwoord wat hy in ons teksvers 
gee nie. ’n Dubbele vermaning met ’n dubbele belofte. Bekeer julle. 
’n Duidelike opdrag tot verandering. Bekering as oproep tot almal, en 
doop as individuele oproep. Die belofte word ingesluit dat hulle dan 
die Heilige Gees sal ontvang en die belofte van die doop is bedoel vir 
hulle en hulle kinders in die eenheid van die huisgesin.

Sing: Psalm 105-1:5
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)



• 168 •

Woensdag 7 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 16:11-15
Fokusgedeelte: Handelinge 16:14-15

God se beloftes ook vir hulle wat daar ver is

Hierdie gedeelte uit Handelinge 16 vertel vir ons van die begin van 
die eerste gemeente in wat ons vandag Europa noem. Paulus 

se reis van Troas na Filippi was ’n gemaklike en voorspoedige reis. 
Dit het hulle in staat gestel om ’n paar dae in Filippi te bly. Daar was 
waarskynlik nie ’n sinagoge in die stad nie, want 10 mans was nodig 
vir ’n sinagoge en daarom het die Joodse gelowiges, ons lees hier 
net van vroue, moontlik getroud met Grieke, by ’n bidplek by die rivier 
ver gader.

Teen die sabbat het Paulus-hulle buite die stad na die rivier ge-
gaan. Hulle het vermoed dat daar ’n plek van aanbidding kon wees. 
Só het hulle dit gevind en hulle het daar met die vroue wat bymekaar 
was, gesels en die evangelie verkondig – die evangelie wat daarop 
gemik was om die koms van die Messias in die Persoon van Jesus 
te verkondig.

Lidia, die purperhandelaar wat uit Tiatire gekom het, was ook deel 
van die groep. ’n Vrou wat God vereer het. Uit Tiatire was sy van hei-
dense afkoms. Dan gebeur die wonder, die hele Europese kerkge-
skie denis begin met dit wat met ’n vrou wat in Jesus glo, gebeur.

Soos met die doop vir heidene wat die Joodse geloof aanneem, 
word Lidia se huismense ingesluit toe sy gedoop word as een wat in 
Jesus glo. Interessant is dat haar kinders waarskynlik ingesluit is en 
dat dit onmiddellik gebeur het. “Want die belofte is bedoel vir julle, en 
ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God 
na Hom toe roep” (2:39). Sy nooi Paulus-hulle onmiddellik na haar 
huis, en so word haar huis die eerste huisgemeente in Europa, een 
van die mooiste gemeentes waarvan ons lees in die Nuwe Testament.

Sing: Psalm 89-1:11
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)
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Donderdag 8 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 25:19-34
Fokusgedeelte: Genesis 25:19-34

Wysheid is nodig om die hartseer van weerbarstige kinders te 
han teer

Ons maandtema laat ons nadink oor ons gesinslewe. Die aaklige 
realiteit is egter dat alle gesinsverhoudinge nie altyd liefl ik is nie! 

Die meeste gesinne sal kan getuig van onmin in gesinne, en veral die 
hartseer van weerbarstige kinders! Kinders wat net nie inval by die 
verwagtinge nie.

Tog moet mens eers sê: In die geskiedenis van Jakob en Esau 
is daar groter dinge as net die “gewone” struwelinge tussen kinders 
onderling en ouers se worstelinge met hulle kinders. Maleagi 1:2-3, 
Romeine 9:11-15 (en Heb. 12:16) maak dit duidelik dat daar in die 
openbaringsgeskiedenis groter sake is waarmee God besig is in die 
lewe van hierdie twee broers. Die een word gekies (Jakob) as die 
draer van die verbond, maar Esau word in hierdie verband verwerp. 

En wat meer is, dit gaan oor die Here se soewereine besluite – sy 
besluite berus nie op die morele waardes of verdienste (of onver-
dienste) van een van die broers nie. Beide die seuns is afhanklik van 
God se genade wat uiteindelik in Jesus sigbaar word. God is besig 
met ’n groter plan binne die geskiedenis van die twee broers.

Die geskiedenis van Jakob en Esau is aan ons goed bekend. 
Dit is net eenvoudig so dat hierdie twee broers van die begin af 
sulke uiteenlopende lewenswaardes het dat hulle net nie oog tot 
oog kan sien nie! Beide die seuns het morele gebreke – Jakob is 
’n bedrieër wat sake in sy eie hande neem. Esau is die een wat 
ge sins waardes (eersgeboortereg) minag. Esau verkies kos bo sy 
familie verantwoordelikhede, en Jakob bedrieg sy pa gruwelik in die 
onderduimse “koop” van die eersgeboortereg. Die gevolg is dat Jakob 
later moet vlug, en Esau uit is om wraak te neem!

En hierdie wrywing word nie verbeter deur die ouers se optrede 
nie – beide ouers het witbroodjies. Rebekka het Jakob as witbroodjie, 
en Isak verkies Esau.

Gebed: Vader, ons bid besonderlik vir gesinne waar onderlinge 
span ninge tot groot hartseer aanleiding gee. Ons bid dat alle ouers 
wysheid sal ontvang in hulle kinderopvoeding, veral as daar span-
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ning tussen hulle kinders is. Gee dat ouers regverdig en sonder om 
voorkeure te wys, hulle kinders op die pad van die verbond sal be-
gelei. Amen.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)

Vrydag 9 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 27:1-29
Fokusgedeelte: Genesis 27:1-29

Die aaklige gevolge van verdeelde gesinne

In gister se oordenking het ons gesien dat daar van die begin af span-
ning was tussen die broers Jakob en Esau. Ons het reeds daarna 

verwys dat ouers besondere wysheid nodig het om sulke spanninge 
tussen kinders te hanteer. Ons sien ook dat ons eie optrede nie 
sonder gevolge is nie! Beide die ouers (Isak en Rebekka) sowel as 
die kinders (Jakob en Esau) pluk die vrugte van hulle eie sondige 
optredes (sien Gal. 6:7). En ons sien hoe die onwyse optrede van 
ouers sake kan vererger.

Esau se onnadenkende verkoop van sy eersgeboortereg kom jare 
later terug om hom te byt. Toe hy jonger was, het hy sommer maklik 
van sy reg ontslae geraak. Maar noudat hy ’n ouer is, besef hy dat dit 
inderdaad vir hom iets belangriks is, dit is ’n seën wat hy van sy pa af 
wil ontvang. 

Maar in plaas van ’n eerlike hantering van die saak, span Rebekka 
en Jakob saam om ’n groot bedrogspul te laat afspeel. Jakob is 
“getrou” aan sy eie bedrieglike self, maar Rebekka tree na vore as 
een wat haar witbroodjieseun in staat stel om met die bedrog voort te 
gaan ... sy is ’n “enabler”.

’n Mens maak so maklik die fout om die Bybelse karakters op ’n 
verhogie te plaas. So asof hulle hierdie wonderlike helde is na wie 
ons moet opkyk om morele lesse te leer. Maar die Here plaas hierdie 
geskiedenis om ander redes in die Woord – die hele Ou Testament is 
eintlik maar net daarop gerig om te wys hoe diep die mense se nood 
is en hoe nodig ons die Messias het!

Dit is ook waar van ouers. Ons opvoeding is vol gebreke, ons maak 



• 171 •

oordeelsfoute en is self sondig. Daarom laat hierdie geskiedenis ons 
vooruitkyk – na Jesus, in Wie God se seën oorvloedig na ons toe kom!

Gebed: Vader, ons bely ons eie sondigheid. Ons het self nie morele 
hoë grond om op te staan en U seën af te eis nie. Nie vir ons of ons 
kinders nie. Maar ons beroep ons op u genade wat deurgebreek het 
in ons Here Jesus Christus. Sien ons aan, hoor ons en red ons ter 
wille van u Seun wat sy bloed vir ons kom stort het, juis omdat ons so 
dikwels beperkte insigte het en sondig. Amen

Sing: Psalm 65-1:2
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)

Saterdag 10 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 27:30-45
Fokusgedeelte: Genesis 27:30-45

Die aaklige gevolge van verdeelde gesinne (2)

In die vorige twee dagstukkies het ons gesien hoe die ouers (Isak en 
Rebekka) se kies van witbroodjies gelei het tot allerlei onheilighede 

en bedrog toe dit tyd word vir Jakob om sy seuns te seën. Maar die 
twee seuns se eie geaardhede in keuses in die hantering van hulle 
sake lei nou tot nog erger komplikasies (lees weer Gal. 6:7).

Esau se woede eskaleer na die begeerte om wraak te neem – om 
moord te pleeg. Dié stukkie geskiedenis laat mens so half onwillekeurig 
dink aan Genesis 4 – die verhaal van Kain en Abel! Die gevolg van 
die sondeval is nie net onmin nie, maar ook wraakbegeerte en die 
vermoë om moord te kan pleeg! Haat is gewortel in die sondige mens 
se geaardheid. Jakob word ’n vlugteling – en in sy omswerwinge werk 
die Here oor lang jare heen met hom. Hy droom van die leer na die 
hemele, word op sy beurt bedrieg deur sy oom Laban, worstel met 
die Here by Jabbok, totdat hy uiteindelik met geskenke vir Esau wil 
“afkoop” toe hulle jare later weer mekaar ontmoet. Maar die Here het 
intussen ook met Esau gewerk, en hy ontvang sy broer met broe der-
like liefde.

Is dit nie geweldig hartseer dat gesinne dikwels deur ’n ongeloofl ike 
hoeveelheid trauma moet gaan om tot versoening te kan kom nie! En, 
nog erger, as daar dalk nooit versoening kom nie! Die geskiedenis 
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van Jakob en Esau moet ons ’n paar dinge leer: As ons die Here ken, 
en as ons sy genade en liefde gesmaak het, dan moet ons weet dat 
die pad van versoening en vergiff enis deur die Here vir ons uit gelê 
is, soveel só dat ons Here Jesus mens geword het om ons met God 
te kom versoen. As ons dan dissipels van Jesus is, behoort Jesus 
in ons sigbaar te word (Rom. 8:10; Gal. 2:20), en móét ons self ver-
soe ning soek na alle struwelinge, en vergewe na alle onreg wat ons 
aan gedoen is!

Gebed: Vader, dankie dat Jesus vir ons die pad van die minste 
wees, van vergiff enis, kom leer het. Gee ons die genade om in sy 
voet spore te volg ... en gee ons die genade om sommer vandag nog 
vrede te gaan soek as daar in my lewe nog een of ander voortgaande 
onmin met my broers of susters (of ouers, of enige ander persone) 
is! Amen.

Sing: Skrifberyming 10-2
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)

Sondag 11 Junie

Skrifgedeelte Genesis 37:1-11 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 37:2

Stories aandra (1)

Die familiegeskiedenis van Jakob wat in Genesis 37 volg, vertel van 
die een na die ander smart: haat, onmin, onregverdige voortrek-

kery en leuens. Voordat Josef in Egipte beland het en opgang in die 
regering van die koning gemaak het, was hy nie baie geliefd onder sy 
broers nie. Hy dra slegte stories oor hulle aan, hy word deur Jakob 
voorgetrek en toe hy boonop in ’n droom aan hulle vertel dat hy hulle 
koning is en dat hulle voor hom moet buig, kry hulle ’n nog groter 
afkeer van hom (Gen. 37:2-8). Toe Jakob hom later na sy broers 
stuur, kry hulle ’n gulde geleentheid om hom dood te maak.

Ten spyte van al die menslike tekortkominge het God toe reeds 
geweet dat Hy Josef later sou stuur om sy volk te red. Ruben word 
gebruik om die broers te oortuig om hom nie dood te maak nie, 
maar eerder in ’n put te gooi sodat hy hom later kon red en na sy pa 
terug stuur. Juda kry ’n verdere plan om Josef aan die Ismaelitiese 



• 173 •

handelaars te verkoop. Ten spyte van al die menslike planne van sy 
broers, bly God in beheer. Niks kan Hom keer nie.

Genesis 37 leer ons ook van die hartseer wanneer die harmonie 
van ’n bestendige gesinslewe versteur en ontwrig word. Ouers word 
opgeroep om regverdig op te tree. Kinders moet leer om mededeelsaam 
en nie selfsugtig te leef nie. Die gebrek aan onderlinge liefde dryf 
Josef se broers om hom te haat en lei tot die wrede besluit om hulle 
broer te vermoor. Daarna volg die een leuen na die ander. Die kwaad 
seëvier amper. Die onmin lei tot onherstelbare verbrokkeling. Josef se 
broers bly afgunstig en Jakob bly aan die drome dink.

Later bewerk God weer verkwikking en harmonie. Deur Christus 
se kruisdood word ons verhouding met die Vader weer herstel.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)

Maandag 12 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 37:12-36 (AFR83)
Fokusgedeelte: Genesis 37:31, 32

Stories aandra (2)

Dit is net God wat versoening kan bewerkstellig. Handelaars koop 
vir Josef en verkoop hom weer vir verdere wins. Vir hulle is dit ’n 

blote sake transaksie. Vir Josef het dit beteken dat sy lewe gespaar 
word.

Ten spyte van talle omstandighede waar ons beleef dat dit voel 
of ek in ’n diep, donker put gegooi word, of dat ek die slagoff er van 
die onregverdige optrede van my gesin mag wees, bewerk God ver-
soening en uitkoms. Alles is tot beskikking van God en Hy regeer so 
dat alles tot my beswil geskied. Selfs wanneer ek dit die minste ver-
wag en dit lyk asof daar geen uitkoms meer is nie.

Terug in Sigem bly Jakob treur oor Josef. As ouer worstel hy met die 
gedagte dat sy seun deur ’n roofdier opgevreet is. Onmin, jaloesie en 
voortrekkery bring oneindige smart. Soveel so dat Jakob nie getroos 
kan word nie. God bewerk ’n skuldgevoel by Josef se broers, sodat 
Ruben en Juda se optrede daartoe lei dat hy verkoop word. Hier is 
geen sprake van liefde vir mekaar nie.
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Sodanige optrede lei ook daartoe dat die waardes en norme in die 
samelewing verdwyn. Die beginsels waarop die Here se gemeenskap 
tussen gelowiges bewerk, begin reeds in die gesin. Daarom bring God 
vir Josef uitkoms. Terwyl ek my eie pyn verwerk en mag beleef dat ek 
in ’n diep put gegooi is, kom God en bevry my uit my nood. Christus 
red my van die dood.

Josef word deur die Midianiete in Egipte aan Potifar verkoop, 
waar na hy kort voor lank ’n prominente posisie beklee het. Ons bly 
ver wonderd staan oor God se groot genade en loof Hom altyd vir 
versoening en redding.

Eindelik is dit net Christus wat ons weer volkome met God kom 
ver soen wanneer ons deur onmin en sonde vervreem word.

Sing: Psalm 65-1:2
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)

Dinsdag 13 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 45:1-28
Fokusgedeelte: Genesis 45:45

’n Fokus op en verstaan van God se wil bewerk versoening in 
die gesin

Ons raak so maklik vasgevang in ons eie wil en begeertes, en dit 
bring noodwendig mee dat ons ook binne ons gesinslewe in kon-

fl ik met mekaar beland. Dit blyk baie duidelik uit Josef en sy broers se 
geskiedenis wat aanleiding gegee het vir die situasie waarin hulle hul 
hier in Genesis 45 bevind. Hoe meer elkeen sy eie wil afdwing, hoe 
groter word die onmin.

Wanneer elkeen egter deur selfverloening biddend leer om op God 
se wil te fokus en te verstaan wat Hy met ons lewe wil doen, dan kan 
ons onmin en konfl ik oplos, mekaar vergewe en versoening bewerk. 
Josef het ná baie lesse in selfverloëning geleer om op God se wil te 
fokus en ook te begryp wat God se plan met sy lewe was. Omdat Hy 
God se plan in alles kon raaksien, kon hy sy broers vir hulle optrede 
vergewe en versoening bewerk.

Paulus skryf aan die Filippense: “Julle moenie net elkeen aan sy 
eie belange dink nie, maar ook aan die van ander”, en ook: “Dieselfde 
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gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.” 
Hy beskryf dan hoe Jesus die pad van selfverloëning geloop het om 
die wil van sy Vader hier op aarde te kom uitoefen sodat ons in vrede 
met God en met mekaar kan lewe.

Deur Hom aan God se wil te onderwerp, het Jesus vir ons die 
Heilige Gees verwerf wat ons leer om onsself te verloën. Die Gees 
lei ons om God se wil te soek en in versoening met mekaar te lewe. 
Wanneer daar onmin in die gesin kom, moet ons mekaar help om weg 
van onsself en na God te kyk en te verstaan wat sy wil vir die situasie 
is.

Bid dat God deur sy Gees elkeen in die gesin sal lei om homself/
haar self te verloën en aan God se wil te onderwerp. Reik dan uit na 
mekaar met Christus se gesindheid om vergifnis en versoening te be-
werk. Met God as middelpunt van die gesin se lewe met mekaar, kom 
daar versoening. Wat ’n wonderlike troos en genade!

Sing: Skrifberyming 10-1:1, 3
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)

Woensdag 14 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 46:28-34
Fokusgedeelte: Genesis 46:29-30

Die heerlike vrug van versoening in die gesin is vrede en eens-
ge sindheid

Josef en sy familie is met mekaar versoen. Die hele familie trek na 
Egipte, omdat God deur Josef gesorg het dat hulle daar tydens 

die hongersnood versorg kan word en dat hulle die gesinsbande kan 
herstel. Die ontmoeting tussen Jakob en Josef na soveel jare van 
swaar kry, verlang, verwyt en wat nog nie alles nie, gryp ’n mens aan 
die hart!

Pa en seun staan in ’n lang omhelsing van innige hereniging! Jakob 
se woorde aan Josef verwoord die heerlike vrug van versoening in 
mense se lewens! Die vrug van sonde, van onmin en konfl ik is swaar-
kry, seerkry en verwydering tussen mense! Daar lê immers altyd ’n 
diep onvrede binne ’n mens oor die onmin tussen gesinslede en die 
gevolge daarvan. Dit kan ’n gesin verwoes!
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Die vrug van versoening daarenteen is vrede en eensgesindheid. 
Jakob ervaar ’n diepe vrede noudat hy weer met Josef herenig is! ’n 
Vrede waarmee hy hom selfs met sy dood versoen! Hy kan nou maar 
sterf, daar is vrede in sy hart!

Hierdie heerlike vrede as vrug van versoening is gewortel in die 
vrede wat Christus tussen ons en God kom bewerk het. Ons lees in 
Romeine 5 dat ons as gevolg van ons sonde vyande van God was en 
dus in onmin en konfl ik met God geleef het. Die Here Jesus het egter 
deur sy off er aan die kruis vir ons sonde betaal en vrede tussen ons 
en God bewerk. Nou leef ons sonder vrees in ’n intieme verhouding 
met God ons Vader en ons kan in vrede met mekaar lewe.

Hierdie vrug van vrede word ook ’n heerlike werklikheid wanneer 
ge sinslede mekaar vergewe en versoening bewerk. Ons ontvang die 
genade om mekaar te aanvaar soos God ons in genade aanvaar en 
die heerlike vrug van vrede te beleef. Vrede waarmee ons ook berus 
in God se wil en die pad waarop Hy ons lei.

So het die Here ook in Genesis 46 aan Jakob verskyn en hom ge-
rus stel om na Egipte te gaan. Dit is deel van God se pad met Jakob 
en sy familie. In Egipte kon Jakob en sy hele huisgesin in vrede en 
eensgesindheid onder die hand van die Here leef. Dit is die wonderlike 
vrug van versoening.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)

Donderdag 15 Junie

Skrifgedeelte: Eksodus 20:12; Deuteronomium 5:16; Heidelbergse 
Kategismus Sondag 39
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:13-17

Dankie vir hulle wat oor my gestel is

Wat ’n voorreg om mense te hê wat oor my gestel is. Mense na 
wie ek mag opkyk en aan wie ek my kan onderwerp. Ouers wat 

my van kleins af geleer het en na wie toe ek kon hardloop as ek seer 
het, bang word of sommer net dom voel oor die lewe. Onderwysers 
wat my gevorm en geleer het. Polisiemense wat my beskerm, ’n 
stads raad wat besluite moet neem oor my woonbuurt, ’n regering wat 
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die land moet beveilig, verkeersmense wat orde op die paaie kan 
handhaaf.

Dink net watter onmoontlikheid sou dit wees as ek oor al dié dinge 
bekommerd moes wees. As ek pa en onderwyser en verkeerskonstabel 
en burgemeester en president moes wees. Ja, hulle het almal hulle 
swakpunte. Ja, soms dink ek ek sou dit beter as hulle kon doen. Ja, 
soms doen hulle dom dinge. Maar hulle is deur die Here daargestel. 
My Here Jesus Christus, wie se onderdaan ek is.

Daarom kan ek my onderwerp; omdat Hy my Koning en die 
regeerder en beslisser van my lewe is. Omdat Hy oor al hierdie mense 
regeer. Omdat Hy deur al hierdie mense regeer, tot my beswil. Dit is 
hoe Hy in hierdie gebrokenheid regeer. Ek weet Hy sal die onreg straf, 
die ongeregtigheid uitwys, die bedrog aan die kaak stel, rekenskap 
eis oor die verkwisting en magsmisbruik. Hy sal daardie rekenskap 
van hulle eis en hy sal dit ook van my eis.

Daarom kom ek vandag in nederige gebed voor die Vader. Daarom 
bid ek vir vergifnis van my eie sondes en daarom pleit ek vir geduld 
met hulle gebreke. Daarom bid ek dat hulle sal besef dat hulle dade 
iets van die Koningskap van Jesus Christus moet spieël. Daarom 
dank ek die Here vir hulle wat oor my gestel is.

Sing: Psalm 72-2:1
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom-Die Bult)

Vrydag 16 Junie

Skrifgedeelte: Efesiërs 6:1-4
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:1

Gesag en gehoorsaamheid: ouers en kinders

Daar word dikwels gesê ouers en kinders leef in twee verskillende 
wêrelde: daar is ’n generasie-gaping, ’n diep kloof tussen die ouer 

en die jonger geslag. Tog leef ons almal saam in een wêreld – en daar 
is ook ’n bloedband tussen ouers en kinders. Daarom kan ons nie 
werklik praat van ’n generasie-gaping nie, maar eerder van ’n sonde-
gaping. Want sonde trek verhoudinge skeef, bring verwydering, en 
vervreem mense van mekaar.

In ons teks word die kinders daaraan herinner wie hulle eintlik is: 
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Gelowiges! En hulle word beveel: wees as gelowiges aan julle ouers 
gehoorsaam. Dit plaas die vehouring tussen ouers en kinders op ’n 
hoër vlak as net die menslike – die verhouding tussen gelowiges en 
die Here. Ouerlike gesag – trouens alle gesag – kom van die Here. 
Net soos alle maatskaplike verhoudinge uit die gesin ontspruit: uit die 
gesin kom die skool, staat, kerk en al die ander instellinge. Die gesin 
is dus die wieg waaruit alle ander verhoudinge ontspriut. En as hierdie 
bron troebel geword het, vertroebel dit ook alle ander verhoudinge. 
Ongehoorsame kinders word ongehoorsame leerders, opstandige 
staatburgers en ontroue kerkgangers.

Hier het ons die kernprobleme van ons tyd. Die oortreding van die 
wet (vyfde gebod) is dan ook opstandigheid en ongehoorsaamheid 
teen die gesag wat ten diepste van die Here kom. Op die vraag 
wat eis die vyfde gebod, antwoord die Heidelbergse Kategismus so 
treff end: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, 
alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my 
met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met 
hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer.

God wil dat ons die eerste beginsels in die gesonde leer 
gehoorsaam, daar waar dit vir ons die maklikste is, in die warm, 
liefdevolle atmosfeer van die huisgesin, waar die liefde tussen ouers 
en kinders spontaan en vanselfsprekend is. Waar ouers hulle kinders 
reeds liefgehad het, selfs nog voor hulle gebore is. Soos God ons in 
Christus liefgehad het, toe ons nog sondaars was.

Sing: Psalm 34-1:6
Ds. MP Harris (Pieter) (emeritus)

Saterdag 17 Junie

Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-9
Fokusgedeelte: Deuteronomium 6:4-7

Die enigste Here en God eis dat ons wat aan Hom behoort, en 
ons kinders, Hom bo alles sal liefhê

Wat is die belangrikste eis wat God aan ’n mens stel? Die eerste 
gebod beveel dat ons die Here as die enigste God moet erken 

en dien. Terwyl hulle gereedgemaak het om die beloofde land binne 
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te trek, het Moses met nadruk vir God se volk gesê: Die Here ons God 
is die enigste Here (Deut. 6:4).

Moses noem Hom “ons God”. Hy is ons God, omdat Hy Hom in 
ge nade en liefde aan sy volk verbind het. God se liefde het twee ken-
merke:
 Dit kom tot uiting in dade. Sy liefde het oorgegaan in dade van 

verlossing. Hy het sy volk uit die slawerny van Egipte verlos. Hy het 
ons, sondaars, in liefde deur sy Seun verlos (Joh. 3:16).

 Dit roep die een wat dit ontvang om met liefde te antwoord (Deut. 
6:5).
Onder inspirasie van die Heillige Gees spel Moses uit hoe ons ant-

woord van liefde moet lyk. God vra niks minder van ons nie as heel-
har tige liefde met ons hele wese, persoonlikheid, gevoel, verstand 
(Matt. 22:37) en al ons krag. Ons liefde vir God moet vir almal sigbaar 
wees in ons doen en late in godsdiens, werk, spel, ontspanning ...

Die Here God verbind Hom in liefde en genade ook aan die kinders 
van gelowiges (Gen. 17:7, 1 Kor. 7:14). Ook van hulle eis Hy die ant-
woord van liefde. God se eis plaas die ouers onder verpligting om 
God, sy liefde en sy liefdeseis aan hulle kinders bekend te maak. 
Ouers moet oral en altyd aan hulle kinders die voorbeeld stel hoedat 
’n mens met jou liefde antwoord op God se liefde.

Die liefde van ons en ons kinders is die belangrikste eis wat God 
stel aan ons wat Hy in liefde uit ons sonde verlos het.

Sing: Psalm 116-1:1, 10
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)

Sondag 18 Junie

Skrifgedeelte: Kolossense 3:16-25; 4:1
Fokusgedeelte: Kolossense 3:20-21

Die Here plaas kinders en ouers in wedersydse verantwoordelikheid 
teenoor mekaar

“Kinders is die kerk van die toekoms”, so hoor ons soms. Is dit 
so? Kinders was deel van die verbondsvolk van God in die Ou 

Testament (Gen. 17:9-14). Net soos in Efesiërs 6:1, het die apostel 
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kinders direk in sy brief aan die Kolossense aangespreek. Die kinders 
was dus as gemeentelede in die samekoms van die gemeente teen-
woordig toe die brief voorgelees is. 

Ook vandag is kinders volkome deel van die gemeente van 
Christus.Soos in Efesiërs 6:1, gee die apostel in die Here se Naam 
die opdrag dat gemeentekinders hulle ouers moet gehoorsaam. Aan 
die Kolossense voeg hy by: “... in alle dinge” (Kol. 3:20). Dit is gegrond 
op die vyfde gebod. Toe sy ouers hulle seun Jesus in die tempel in 
Jerusalem opspoor, was sy antwoord op hulle kommer dat Hy met die 
dinge van sy Vader besig moes wees. Terug in Nasaret het Hy tog sy 
ouers gehoorsaam (Luk. 2:49, 51).

Gehoorsaamheid dra God se goedkeuring weg. Ongehoorsaamheid 
is weer ’n teken van goddeloosheid en die afval van die laaste dae 
(Rom. 1:30; 2 Tim. 3:1). Dit pas daarom geensins by ’n verbondskind 
nie.

Die apostel kyk ook na die ander kant van die verhouding. Hy gee 
opdrag aan die vaders om nie hulle kinders te terg, treiter of ge du rig 
by hulle fout soek nie (Kol. 3:21). Die ouer moenie verset of moe-
deloosheid by sy kind ontlok nie. Ouers moet so optree dat dit vir 
die kind ’n vreugde is om die vyfde gebod na te kom. ’n Atmosfeer 
van wedersydse liefde, aanvaarding en vertroue verseker dat gehoor-
saamheid nie ’n plig is nie, maar ’n voorreg.

Die Here plaas in sy Woord ouer en kind wedersyds in verant woor-
delikheid teenoor mekaar, sodat die gesin Hom in hulle doen en late 
kan vereer.

Sing: Skrifberyming 9-1:7
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)

Maandag 19 Junie

Skrifgedeelte: Josua 24:1-29
Fokusgedeelte: Josua 24:14-15

Kies vandag: Ek en my huis sal die Here dien

Het jy al gekies om die Here lief te hê en te dien en hoedat jy dit 
wil doen? Miskien dink jy: “God het my as sy verbondskind uitver-

kies.” Miskien: “Ek behoort, danksy Christus se verdienste, aan die 
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Here. Dit is onnodig dat ek kies.”
Josua het juis die uitverkore verbondsvolk van die Here beveel: 

“Kies dan vir julle vandag.” Dit was pas nadat die Here God die belofte 
wat Hy aan Abraham gemaak het, nagekom het. Elk van die stamme 
van Israel het hulle eie grondgebied in die beloofde land gekry. Die 
land het gereed gelê. Rustigheid en sekerheid het geheers.

Wat die volk ook al sou kies, hulle moes weet wat Josua gekies 
het: “Ek en my huis, ons sal die Here dien.” Op die tydstip van sy 
keuse het hy sy roeping vervul. Pas nadat hy die volk die laaste maal 
toe gespreek en hulle huis toe gestuur het, het hy gesterf (Jos. 24:29). 
Die verbondsvolk van God en die man wat sy roeping vervul en die 
einde van sy lewenspad bereik het, moes kies. Die profeet Elia het 
ook die Here se verbondsvolk opgeroep om kies (1 Kon. 18:21). Toe 
ander Jesus begin verlaat het, het Hy sy dissipels gevra: “Wil julle nie 
ook weggaan nie?” (Joh 6:67). Ook ons moet van tyd tot tyd kies.

Waarom moes die verbondsvolk van God kies? Waarom het Josua 
sy keuse aan die volk bekend gemaak? Waarom moet ons nie weier 
om self te kies nie? Ons is en bly almal sondaars en tot die sonde 
geneig. Dit is so maklik om van die Here God afvallig te raak. Ons 
moet telkens reg kies: om die Here God onder leiding van die Heilige 
Gees heelhartig en met oorgawe te dien uit dankbaarheid dat ons op 
grond van Christus se verdienste aan Hom behoort.

Sing: Psalm 119-1:10 / Psalm 119-2:8
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)

Dinsdag 20 Junie

Skrifgedeelte: Job 1:1-5
Fokusgedeelte: Job 1:1, 4-5

Dra ons kinders op aan die genadetroon van ons Vader

Elke ouer is bereid om groot opoff erings vir sy kind te maak. Ons 
off er tyd, geld en aandag op. Ons doen dit veral vir sport en akade-

mie.
Job het heel letterlik vir sy kinders off ers gebring. Vier woorde beskryf 

hierdie voortrefl ike man: innerlik was hy vroom en godvresend. Uiterlik 
het hy dit weerspieël deurdat hy die regte lewenspad bewandel en 
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ook die kwaad vermy het (Job 1:1). God het gesê daar was niemand 
soos hy op die aarde nie (Job 1:8). Sy sewe seuns, drie dogters, 
mas sas vee en menigte slawe het hom onder die Here se seënende 
hand onder die mense in die ooste laat uitstaan.Hy was ook geseën 
met die harmonie tussen al sy kinders. Hulle het gereeld om die beurt 
in elk van die sewe broers se huise bymekaar gekom om saam te 
eet en te drink. Oor hierdie geleenthede het Job onrustig gevoel. Sy 
kinders sou só lekker kon saamkuier dat hulle die Here vergeet of 
selfs hulle verhouding met Hom verbreek. Hy het ná elke siklus van 
eet-en drinkgeleenthede sy kinders ontbied en hulle gereinig sodat 
hulle kon deelneem aan die off ers wat hy as priester van die huis vir 
almal sou bring.

’n Vraag aan ons wat graag en maklik opoff erings vir ons kinders 
maak: Begeer ons ook vir hulle ’n lewende verhouding met Jesus 
Chris tus as Verlosser en Here en dat hulle, onder leiding van die 
Heilige Gees, tot eer van God die Vader leef? 

Ons off er weliswaar nie vandag meer diere vir ons kinders nie. Ons 
kan wel as priesters ons kinders en kleinkinders gereeld op grond van 
Christus se verdienste voor die genadetroon van die Here plaas met 
die gebed dat sy Gees hulle sal lei om in alles tot sy eer en aan Hom 
verbonde te leef.

Sing: Skrifberyming 16-1:1
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)

Woensdag 21 Junie

Skrifgedeelte: Psalm 127
Fokusgedeelte: Psalm 127

Ons as gesin ... Geseënd!

Die Here se kinders is op reis na Jerusalem. Op pad sing hulle 
hierdie pelgrimslied (Ps. 127) en besin hulle oor hulle lewe: Wan-

neer is ons as gesin geseënd?
Is dit wanneer ons saam-hard-werk en saam-iets-opbou? Is dit 

wanneer ons versigtig en nougeset leef en bymekaar maak? Is dit 
wanneer ons soos Salomo vir die koningin van Skeba kan wys: Kyk, 
hier is my paleis, die kos op my tafel, my bediendes, die indruk wek-
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kende tempel, die brandoff ers wat ek daar bring (1 Kon. 10) ... en 
selfs my 1000 (by)vroue en al my kinders!

Deur Salomo sê die Here: Op sigself wys al hierdie dinge niks! 
Alles wat ons as gesin bymekaar maak en doen en oppas het geen 
waarde nie ... BEHALWE as die Here dit bou en beskerm!

Wanneer bou en beskerm die Here? As ek op Hom fokus voor 
ek met my werk begin? As ek sy wil doen terwyl ek alles nougeset 
versorg? Néé, want dan bly dit ék en óns ... wat ék en óns doen! Maar 
... mý bouwerk bly altyd brouwerk ... vol sonde ... tevergeefs!

Die Here egter bou en beskerm ... wanneer Hy Hom oor my en oor 
ons as gesin ontferm ... wanneer Hy in sy genade ewigheidswaarde 
aan ons as gesin en ons lewe toeken ... wanneer Hy in sy vergewende 
genadeliefde TOG JA SÊ vir ons gebroke b(r)ouwerk – én vir ons as 
gebroke mense!

As gesin is ons dus geseënd wanneer die Here met sy oë vol 
genade-liefde na ons kyk en sy sagte-liefde hande oor ons uitstrek 
en deur SY Gees ons gesinskoker vul met kinders (én ouers!) wat 
bid dend-afhanklik na Hom opkyk en sê: Here, ons elkeen, ons leef 
nét uit u genade!

Sing: Skrifberyming 19-1
Ds. PW Kurpershoek (Pieter) (Middelburg, Mpumalanga)

Donderdag 22 Junie

Skrifgedeelte: Johannes 19:17-27
Fokusgedeelte: Johannes 19:25-27

Ons Here Jesus maak ons geloofsfamilie!

Jesus hang aan die kruis. Hy ly. Rondom sy kruis staan sy ma, twee 
van sy tannies, Maria Magdalena, en sy liefl ingsdissipel Johannes. 

Elkeen sien Jesus swaarkry ... vir hulle ... vir ons.
Wat doen Jesus terwyl Hy so ly? Hy spreek Maria aan: Vrou ...! Met 

hierdie formele woord hou Hy sy ma op ’n afstand. Hy is immers nie 
net haar bloedkind nie. Daarom sê Jesus ook: Kyk, daar is u Seun. 
Ja, Maria, sien My vir Wie Ek is. Sien My raak as God se Seun wat 
aan die kruis vir jou sondes kom betaal het, jou Verlosser!

Wanneer Maria so na Jesus kyk, draai Jesus na sy boesemvriend, 
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Johannes, en sê: Kyk, daar is jou moeder. Ja, Johannes, jy erken My 
as jou Here. Daarom bind Ek Maria aan jou vas. Want ook Maria kyk 
nou met geloofsoë na My! Julle albei glo in My, is lief vir My en dien 
My. Daarom bind ek julle nou aan mekaar, Johannes. Julle is nou 
mekaar se geloofsfamilie.

Sien jy wat Jesus rondom die kruis doen? Hy verbind mense met 
mekaar! In die skadu van die kruis maak Hý mense mekaar se familie. 
Hulle is nie bloedfamilie nie, maar ... Jesus maak hulle geloofsfamilie, 
mense wat sáám in Hóm glo!

Johannes reageer op Jesus se woorde. Hy neem Maria in sy 
huis. Hy begin vir haar sorg. Hulle begin as ’n gesin saamleef ... ’n 
geloofsgesin, ’n geloofsfamilie wat mekaar oppas, bystaan, beskerm, 
versorg.

Só is jy en ek wat in Jesus glo, ook nou deel van hierdie geloofsgesin! 
Daarom ... sien bietjie die man en vrou en dogter en oupa om jou raak 
wat soos jy in Jesus glo. Húlle is jóú geloofsfamilie! Gaan leef nou 
saam met jou geloofsgesin in Christus ... elke dag!

Sing: Skrifberyming 18-1:1-3
Ds. PW Kurpershoek (Pieter) (Middelburg, Mpumalanga)

Vrydag 23 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 14:1-12
Fokusgedeelte: Romeine 14:1-12

Aanvaar en verdra mekaar binne die gesin

Die gesin is ’n veilige eenheid wat deur God ingestel is. Alhoewel 
hier die gedeelte nie spesifi ek oor die gesin gaan nie, is dit sekerlik 

ook op die gesin van toepassing.
Paulus is besig om gelowiges te leer hoe om hulle geloof prakties 

uit te leef in verhoudinge. Hy maak onderskeid tussen dié wie se 
geloof “swak” is en hulle wat van mening is dat hulle geloof “sterk” is. 
Die kern van sy boodskap hier is nie om agter te kom wie reg en wie 
verkeerd is nie. Dit gaan hier oor die gesindheid waarmee ek voor 
die Here leef, en hoe ek ander begelei om voor Hom en sy wil te leef, 
en nie voor my en my wil nie. Wanneer mense volgens my wil moet 
leef, veroordeel ek hulle. “Niemand van ons leef tog vir homself nie, 
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en niemand sterf vir homself nie” (vs 7). “Of ons dan lewe en of ons 
sterwe, ons behoort aan die Here” (vs 8).

Dit is veral belangrik in die gesin dat ons nie mekaar dwing om 
voor mekaar se voete te kom nie, maar om eerder voor die voete 
van die Here te kom. “Hiervoor het Christus ook gesterf en weer le-
wend geword.” Ons roeping as gesin is dus om ’n veilige ruimte te 
skep waarbinne elkeen gehelp word om eerlik voor God te kom om 
rekenskap te kan gee (vs 12).

Ouers en grootouers, maak dus duidelik vir wie jy leef, nie deur jou 
gesin/familie bang te maak vir alles wat “verkeerd” is nie, maar deur 
hulle lief te maak vir wat reg is omdat jy self oortuigend aan die Here 
behoort.

Kinders, julle moet geduld hê met julle ouers se foute – en soek die 
vei ligheid van jou gesin op. Ons behoort eers aan God, en dan (ook 
daarom) aan mekaar.

Sing: Psalm 38-1:1, 8
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

Saterdag 24 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 14:13-23
Fokusgedeelte: Romeine 14:13-23

Aanvaar en verdra mekaar binne die gesin

Ons leef in ’n tyd waarin bykans elke tweede persoon aanstoot 
neem oor die een of ander saak. Aan die een kant maak dit mens 

oorsensitief vir elke nuk en gril, aan die ander kant kan dit jou weer 
onsensitief maak.

Ons teks roep ons op om te oordeel, nie oor ander nie, maar oor 
ons eie gesindheid om nie moedswillig aanstoot te gee nie. Paulus 
gebruik weer kos as ’n voorbeeld en hy stel dit so mooi: “Die Koninkryk 
van God is nie ’n saak van eet en drink nie.” Dit is dus ook nie ’n saak 
van kleinlike en menslike nukke en grille of voor- en afkeure nie.

In die gesin beteken dit weereens dat ons versigtig moet wees 
om ons kinders so godsdienstig groot te maak dat geloof ontbreek. 
Ons moet hulle nie leer om voorkeure en gebruike tot sake van die 
Koninkryk te verhoog nie, want dan laat ons hulle struikel, en sal hulle 
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later ander laat struikel.
Tog is dit nie sonder grense nie, want die Koninkryk van God het 

alles te doen met gehoorsaamheid. Die toets daarvoor is of dit vrede 
en vreugde inhou wat van die Heilige Gees kom. Hiervoor moet ons 
hard werk, want volgens vers 18 geniet mense wat Christus so dien, 
die guns van God en die agting van mense. Tog sal daar dié wees 
wat al hoe minder agting vir mense het wat aan God gehoorsaam 
wil wees. Sulke mense sal aanstoot neem wanneer God duidelik in 
gehoorsame navolging vir hulle uitgewys word.

Toets dus alles aan dié standaard dat dit uit geloofsoortuiging 
kom wat God se tipe vrede en vreugde soek. So bring die hele gesin 
mekaar voor die troon van God waar ons veilig is.

Sing: Psalm 133-1 of 2:1, 2
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

Sondag 25 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 15:1-6
Fokusgedeelte: Romeine 15:1-6

Aanvaar en verdra mekaar binne die gesin

Hoe eensgesind is julle as gesin in julle lof aan God? Dit gebeur dik-
wels dat ouers bekommerd is oor hoe hulle kinders se geestelike 

lewe ná skool gaan lyk. Waarin soek ons die geestelike eenheid van 
die gesin? Hoe ons hierdie saak aanpak, het ’n groot invloed op die 
uitkoms.

Paulus begin deur te sê: Kry jouself uit die middel/prentjie. Moenie 
aan jouself dink nie, maar dink wat vir jou gesinslede se geloof goed 
en opbouend sal wees (vs 2). Hier is nie plek vir persoonlike vetes 
en oorwinnings nie, want ons fokus is weereens nie op wat ons aan 
mekaar verskuldig is nie, maar wel op die voorbeeld (vs 3) wat Jesus 
Christus Self gestel het, deur al ons beledigings en sonde op Homself 
te neem.

Hoe hou ons hierdie fokus? Ken die Skrif (vs 4), want dit gee ons 
hoop. Dit verander nie soos die verwagtinge van mense nie, maar is 
standvastig. Verder breek dit nie af nie, maar bemoedig. Hierdie is 
natuurlik wesenskenmerke van God Self (vs 5). Paulus pleit dat dit ’n 
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seën sal wees vir mense wat God se wil so deur die Skrif en in hulle 
eie gehoorsaamheid leer ken.

As dit ons fokus in die gesin is, sal ons inderdaad uit een mond 
die lof van God die Vader kan besing! Wanneer elkeen in die gesin 
nie aan hulleself dink nie, maar aan hoe om die ander se geloof op 
te bou, verdra ons mekaar, ook wanneer ons geloof swak is (vs 1). 
Begin hierdie eensgesindheid in die huis en leef dit uit in die kerk en 
ge meenskap.

Sing: Psalm 105-1:1, 2
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

Maandag 26 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 15:7-13
Fokusgedeelte: Romeine 15:7-13

Aanvaar en verdra mekaar binne die gesin

Hoop is iets waarvan ons almal in hierdie tyd nie genoeg kan kry 
nie. Om ’n gehoorsame kultuur van hoop in die gesin te vestig, is 

eie aan volgelinge van Christus.
’n Sterk bestanddeel van hierdie tipe hoop is aanvaarding. Die 

kwalifi kasie vir hierdie aanvaarding is nie soos wat ons baie in die 
sekulêre wêreld sien wat sonder grense is nie. Nee, dit is aanvaarding 
volgens die voorbeeld van Christus wat altyd tot eer van God lei. So 
beskryf Paulus dit dan in vers 8, naamlik dat Jesus die waarheid 
van God (soos in die Skrif geopenbaar) kom bevestig het. Dit het Hy 
gedoen deur die beloftes van die Ou Testament oor sy koms en die 
verlossing uit die sonde waar te maak toe Hy sterf en opstaan uit die 
dood.

Vanaf verse 9 tot 12 vat Paulus hierdie aanvaarding van gelowiges 
nog verder deur ander nasies as die Jode ook by die ontferming van 
God in te sluit. As dit nie hiervoor was nie, sou nie een van ons deur 
Christus aanvaar word nie, want ons is nie Jode nie.

Ons moet dus die voorbeeld van Jesus navolg deur mekaar in die 
gesin te aanvaar binne die grense wat die Woord stel soos dit God 
eer. Maar ons moet ook in ons gesin oefen om gelowiges uit ander 
nasies te aanvaar omdat dit God eer.
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Paulus eindig met ’n wonderlike seënbede in vers 13 vir dié wat 
hierdie vlak van aanvaarding tot God se eer soek.

Vrede, vreugde en ’n altyd sterker wordende hoop word jou en jou 
gesin toegebid. Mag die Gees dit kragtig in julle bevestig soos julle 
aanvaar en verdra soos dit God eer.

Sing: Psalm 84-1:2, 6
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

Dinsdag 27 Junie

Skrifgedeelte: Psalm 133
Fokusgedeelte: Psalm 133:1 (AFR83)

Hart en hoof harmonie van huisgesinmense!

Die maar net drie verse-psalm 133 woorde dra ’n boodskap wat in 
boeke met veel meer as drie hoofstukke nie opgeskryf kan word 

nie. Evangelieboodskap in voluit-waarheid binne die versameling pel-
grimsliedere (Pss. 120-135). Op pad na die groot feeste by die tempel 
in Jerusalem-lied. Tempelgangers, enkeling en gesin ... families by-
mekaar. ’n Lied op die pad en langs die pad van die lewe. Kerklied en 
gesinslied.

Die baie kort psalm met ’n baie belangrike boodskap: “Hoe goed, 
hoe mooi is dit as broers (en susters) eensgesind saam woon ...”

Dis ’n ou maar altyd sinvolle en betekenisvolle gebruik. Die saam-
woon in een huis (Gen. 13:5 en 27:41 onder andere). Die gebruik 
dat as die vader sterf, die seuns aanhou saamboer en nie die grond 
verdeel nie. Eensgesind saam woon, saam lewe, saam onder een 
dak. Dawid as psalmskrywer sê: “Hoe goed is dit”! En die Hebreeuse 
woord vir “goed”? Veelseggende betekenis. Dit beteken:
 Orkesmusiekklanke in harmonie
 Soetsmaak van heuning

Harmonie tussen mense. Spesifi ek tussen broers en natuurlik sus-
ters. Gesinsharmonie in geslagte saamgevoeg. Die getuienis van 
saam leef in die sin van aan mekaar se lewe deel te neem en mekaar 
te ondersteun.

Die harmonieuse musiekklankgetuienis van gesinslede wat in liefde 
saam woon. Geen heuningstroop is so soet nie! Die pelgrimspad word 
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hand aan hand bewandel. Begrip en respek. Gehoorsaamheid en ge-
duld. Vrede en vergifnis. Die mooi van huisgesin-eensgesindheid. ’n 
Ewige waarheid. In menselewens waar, soos wat dit destyds waar 
was van die reukolie waarmee die hoëpriester gesalf is en dit vol 
welriekendheid op sy kop tot by sy baard en tot op sy kraag versprei. 
Die dou van Hermon wat versprei. So versprei die liefde van broers 
en susters wat “mooi” saam leef vanuit eie kring tot wyer kringe.

Psalm 133 ... destyds én vandag se pelgrimslied. In die binnekring 
van broer en suster bymekaar wees, niks uit selfsug of eersug doen 
nie, maar in harmonie mekaar ag en aan mekaar se belange dink. Soos 
die Here Jesus aan elke mens as deel van sy huisgesin se belange 
gedink het. Om singend te bely: “Gods seën rus waar eensgesindes 
woon, vir altyd leef hul by die Heer!” (Ps. 133-2:2).

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

Woensdag 28 Junie

Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 4:1-12
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:9, 10 (AFR83)

Broeder- én susterliefde ... die Vader se liefdevolle bevel!

Lees vandag se fokusverse (met baie spesifi ek 1 Tessalonisense 4 
se eerste twee verse in gedagte). Paulus wat destyds én vandag 

’n saak aanroer wat hy geïnspireerd-liefdevol aan die orde stel. En dit 
is om die Here se kinders daaraan te herinner dat hulle geloof duidelik 
moet blyk uit hulle lewe van elke dag, al wagtende op die wederkoms 
van die Here Jesus.

Allermooi praktiese, belangrike daaglikse sake vir die lewensagenda 
van mense totdat die Here op die wolke kom (vs 9, 10):
 Liefde tussen gelowiges moet dag vir dag toeneem!
 Lewe rustig! (As ’n saak van eer.)
 Hou jou met jou eie sake besig!
 Voorsien self in jou lewensonderhoud!

Wanneer die Here kom, dán word ons gelyk aan Hom. Maar tot dan 
moet onder andere innige onderlinge liefde tussen kinders van die 
Here aan die orde van die dag wees, baie spesifi ek in die gesinskring.
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Broederliefde ... ’n woord allermooi wat betekenisinhoud betref:
 “Broeder/suster”: Filadelfi a ... veel meer as ’n verbintenis met be-

ken des. Filadelfi a dui op ’n sorgsame, respekvolle en deernisvolle 
aangetrokkenheid tot diegene met wie ’n mens met bloedbande 
verbind is. Familiebande, gesinsbande!

 Onthou daarom ook die “agapé”-liefdewoord. Die Griekse woord 
wat die suiwerste, edelste en daadwerklike vorm van liefde uitspel. 
Veel meer as ’n emosionele gevoel. ’n Daadwerklike liefde, soos 
die liefde van die Here Jesus Christus lewenslank op aarde en tot 
aan die kruis.
Broederliefde ... die tipe liefde wat gelowiges en gesinslede, as 

mekaar se broers en susters met God as Vader, vir mekaar moet hê.  
Opoff erend, sagkens met begrip, geduldig en sagmoedig. Huismense 
in mekaar se teenwoordigheid.

Filadelfi a-liefde as Godsbevel vir broers en susters, ouers en kin-
ders, ook as huisgesin van ons Vader. Inderdaad, waar broers en 
sus ters (gesinsmense) só leef, gee God sy seën – die lewe tot in 
ewig heid!

Sing: Psalm 128-2:2
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

Donderdag 29 Junie

Skrifgedeelte: Hebreërs 12:4-13
Fokusgedeelte: Hebreërs 12:6 (AFR83)

Dissiplineer jou kinders tot eer van God

In hierdie gedeelte van Hebreërs word ’n beeld gebruik van ’n 
boksgeveg. Die geveg is teen die sonde. Die punt tot waartoe daar 

weerstand gebied moet word, is selfs tot die bloed loop. Te veel keer 
gebeur dit dat mens in jou geloofslewe sommer die maklike pad 
stroom-af vat en ingee as sonde onverpoos aanhou om jou te ver-
soek. ’n Mens gee in deur ongehoorsaam te wees aan God se wil en 
gee soms oor aan die sonde.

Op daardie punt, sê die Hebreërskrywer, tug God ons. Hy bring sy 
kinders terug tot gehoorsaamheid. Dan moet jy nie mismoedig word 
nie, want die Here wys jou tereg omdat Hy jou in Christus as kind aan-
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geneem het en liefhet. Die tug is nie net sagte woorde nie, maar tug 
lyk op daardie oomblik na iets om oor te huil. Tog is dit nie doelloos 
nie, maar dit lewer goeie vrug: vrede – omdat daar gehoorsaamheid 
aan die wil van God is. Tug lei tot ons beswil dat ons mag deel in die 
heiligheid van God.

Hoewel die skrywer die argument van die mindere na die meerdere 
voer, is die teenoorgestelde ook waar. Ja, aardse vaders tug hulle 
kinders en ons het ontsag vir hulle, hoeveel te meer vir God. Maar, 
tug is ’n goddelike eienskap wat vloei uit sy liefde. Ons tug, omdat 
God tug. Hy tug nie sy kinders uit wraak of omdat Hyself ’n tekort in 
sy wese het wat Hy deur die tugtiging aanvul nie.

Net so moet ons ook in ons gesinne hierdie eienskap van God uit-
leef. Ons moet ons kinders nie uit woede tugtig of omdat onsself ’n 
tekort in karakter het nie, maar in liefde moet ons ons kinders lei en 
bring tot dieselfde doel waartoe God ons tug.

Sing: Psalm 34-1:6
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)

Vrydag 30 Junie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:8-12 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:8-12

Gedrag in die huisgesin

Daar is nie ’n ander samelewingstruktuur waar mens so naby aan 
mekaar leef soos in jou huisgesin nie. Spreuke (17:1) stel dat 

in hierdie saamwoon ’n stuk droë brood beter is as ’n huis vol twis. 
Maar, hierdie lewe saam is veronderstel om die wonderlikste seën in 
’n mens se lewe te wees.Gevul met die Heilige Gees, mag gelowiges 
die huisgesin beleef as ’n plek van groot vreugde. Petrus sluit die 
gedeelte af met die op roep tot gelowiges in gedagte. Hy het reeds 
in die vorige hoofstuk daar op gewys hoe hulle in die wêreld moet 
leef. Nou is dit gemik na hoe gelowiges onder mekaar moet optree 
(vgl. Rom. 12). Hoor hoe wonderlik is die eienskappe wat uigeleef 
moet word: eensgesindheid, deernis, broederliefde, sagmoedigheid 
en nederigheid van sin. Dit is alles deel van die vrug van die Gees.

Petrus herhaal Jesus se woorde (Luk. 6:28) deur wraak te verbied, 
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maar te herinner dat ons geroep is om vir mekaar te seën soos die 
Here Jesus ook tot aan die kruis gedoen het. Christene moet ’n seën 
wees vir ander.

Die aanhaling wat volg, kom uit Psalm 34. Die Here se oë is op 
die regverdige en die seën kom eindelik van Hom af. Waar gelowiges 
dus volgens God se wil leef, seën Hy hulle in hulle verhoudings en 
omstandighede. Hy lei ons deur sy Gees daartoe om uit te leef waar-
toe Hy ons geroep het. Daardeur leef ons die vrug van die Gees uit 
en is ons ’n seën vir ander.

In ons huisgesinne beleef ons die genade dat ons hierdie seën 
vanaf elkeen in die gesin mag beleef. Die Heilige Gees werk in elke 
gelowige en in gehoorsaamheid aan Hom is elkeen ’n seën vir mekaar.

Sing: Psalm 133-2:1-2
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)
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KWARTAAL 3 – DIE CHRISTEN SE IDENTITEIT

JULIE: DIE SKEPPING, SONDEVAL EN DIE MENS SE WORSTELING 
MET DIE SONDE, VERLOSSING, GELOOFSEKERHEID EN GOEIE 
WERKE 

In die eerste kwartaal het ons besin oor die besonderse gemeenskap wat daar 
tussen God en die mens, in die besonder die gelowige, is. In die tweede kwar-

taal het ons gefokus op die onderlinge verhouding tussen gelowiges. In die derde 
kwartaal gaan ons dieper delf in wat die Christen se identiteit is. Dit vloei vanuit 
Jakobus 1:22-25 waar ons die volgende hoor: “Julle moet doen wat die Woord sê 
en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die 
woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël 
kyk; hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. 
Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ’n mens vry maak, en hom 
daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in 
wat hy doen.” Dit word in die volgende drie maande bespreek.

Die skepping, sondeval en die mens se worsteling met die sonde, verlossing, 
geloofsekerheid en goeie werke
In hierdie maand gaan ons ondermeer nadink oor wat dit presies beteken om 
na die beeld van God geskep te wees, en weer herskep te word. Ons gaan saam 
besin oor die oorsprong van die sonde, die gevolge daarvan sowel as die straf 
op die sonde. Natuurlik doen ons dit om opnuut weer verstom te staan oor die 
genade van ons Here wat duidelik word in ons verlossing. Saam sal ons dink oor 
die wonder daarvan om sekerheid van geloof te hê, en hoe dit ook duidelik word 
in ons goeie werke.

Mag ons Here gee dat ons deur die Woord en die werk van die Heilige Gees 
in hierdie kwartaal nog meer in verwondering staan oor die grootheid van sy 
genade!
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Saterdag 1 Julie

Skrifgedeelte: Genesis 1:24-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:26-28

Die mens as beeld van God: Geskep om te heers!

Hierdie kwartaal fokus ons in die dagstukkies op die Christen se 
identiteit. Dit is dan ook gepas om in Genesis te begin. Dit is im-

mers waar ons hoor dat God die mens geskep het – in die besonder 
na sy beeld. Só vind ons dat God die mens skep met die doel om te 
heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere en die 
wilde diere.

Ons is dus geskep om te heers soos ons Skepper wil hê ons moet 
heers. Dit is die eerste aspek om na die beeld van God geskep te 
wees – die vermoë om te heers. Ons heerskappy moet dus nie iets 
wees wat op ons eie goeddunke berus nie, maar op dit wat God vir 
ons bekendmaak oor hoe Hy wil hê die skepping gebruik moet word.

Hieroor kan veel geskryf word, maar ons moet die waarheid vashou 
dat die sondeval ’n radikale invloed gehad het op hierdie heerskappy 
wat God aan ons opgedra het. In plaas daarvan dat ons heers soos 
God wil, besluit ons dikwels wat vir ons goed en voordelig gaan wees, 
en dit vorm dan ons besluite oor hoe om te regeer.

Tog staan ons saam met die digter van Psalm 8 in verwondering oor 
die feit dat God steeds die skepping aan ons heerskappy toevertrou. 
Ons mense, wat die hele skepping in verrotting gedompel het deur die 
sondeval en ons sonde, wat só onbeskryfl ik klein is in vergelyking met 
die heelal, kry die genade om na die beeld van God geskep te wees, 
en om te heers oor hierdie pragtige skepping. 

Wat ’n genade – selfs al is hierdie beeld van God gruwelik beskadig 
deur die sondeval.

Sing: Psalm 8-1:1, 3, 4, 5
Ds. KP Steyn (Karel) (Port Elizabeth)
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Sondag 2 Julie

Skrifgedeelte: Kolossense 3:5-17
Fokusgedeelte: Kolossense 3:9b-10

Die mens as beeld van God: Geskep om God waarlik te ken!

Ons moet erken dat as ons nie ware kennis van God gehad het nie, 
sou ons nie werklik verstaan het wat dit beteken om na die beeld 

van God geskape te wees en om te heers soos God wil hê ons moet 
heers nie. Daarom kan ons sê dat kennis deel is daarvan om na die 
beeld van God gemaak te wees.

Wanneer ons praat van kennis, is dit nie bloot net ons vermoë om 
inligting te verwerk nie. Dit gaan hier baie spesifi ek oor kennis van 
Wie God is en die verhouding tussen Hom en die mens. Daarom dat 
ons in elke mens iets sien van ’n hunkering na God of ’n godheid. Dit 
is hoekom ons in Romeine 1 – 3 (5 en 6 Julie) hoor dat geen mens 
kan sê dat hy/sy nie van God weet nie. Die Here God het ’n hunkering 
na Hom in elkeen van ons geskep.

Hiervan hoor ons iets besonders wanneer ons in Kolossense 3:10 
hoor dat ons al hoe meer vernuwe word na die beeld van ons Skepper 
en tot die volle kennis van God. Dit gebeur wanneer die Heilige Gees 
die wedergeboorte in ons werk. 

Sonder die wedergeboorte wat die Heilige Gees in ons werk, kan 
ons nooit werklik vernuwe word tot die beeld van God nie, en kan ons 
nie waarlik tot kennis van God kom nie. Met ander woorde, sonder 
wedergeboorte kan ons nie tot reddende geloof kom nie. Dit hou in 
dat ons dus nooit weer in ’n regte verhouding met God sal kan staan 
nie en nooit afgesonder sal wees vir Hom nie.

Dank die Here dat Hy ingryp en op só ’n wonderbaarlike wyse hier-
die gedeelte van ons beeld-van-God-wees herskep, sodat ons Hom 
waarlik kan ken!

Sing: Skrifberyming 1-1:3, 4
Ds. KP Steyn (Karel) (Port Elizabeth)
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Maandag 3 Julie

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:17-24 (AFR53)
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:23-24

Die mens as beeld van God: Geskep tot ’n ware sin van geregtig-
heid en heiligheid!

Die derde en vierde aspek van geskep wees na die beeld van God 
vind ons in Efesiërs 4, naamlik ware geregtigheid en heiligheid. 

Ware geregtigheid is om te weet wat volgens God reg is en om in die 
regte verhouding met Hom te staan. Só was dit tussen God en mens 
ná die skepping voltooi is en vóór die sondeval.

Met die sondeval het die ware geregtigheid totaal en al gebreek. 
Omdat dit in ons gebreek het, is ons nie by magte om dit te herstel 
nie. Christus, die ewebeeld van God, herstel die ware geregtigheid 
deur dat Hy die straf op ons sonde dra en só vir ons die reiniging van 
ons sonde bewerkstellig het (vgl. Heb. 1).

Om heilig te wees, is om eenkant geplaas te wees. Só was die 
mens met die skepping voor die sondeval eenkant geplaas, heilig ver-
klaar, deurdat dit net van die mens gesê is dat God die lewe in hom 
geblaas het, dat die mens na God se beeld geskape is, en dat die 
mens uit die grond van die aarde gemaak is. Hierdie drie dinge maak 
die skepping van die mens heeltemal uniek ... heilig.

Hierdie heiligheid word verder duidelik wanneer ons onthou dat 
dit net met die mens is wat God só ’n verhouding aanknoop dat sy 
Seun die sondelas vir ons kom dra. Terwyl die hele skepping deur die 
sondeval geraak is, is dit net vir die mens wat God in Christus ver-
gifnis gee en herstel bring deur die Gees wat in ons werk. Dit is die 
Heilige Gees wat geloof werk, wat ons die versoening wat Christus 
bewerk het, laat omhels, en wat daagliks in ons werk dat ons al hoe 
meer vernuwe word na die beeld van God.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 2, 3
Ds. KP Steyn (Karel) (Port Elizabeth)



• 197 •

Dinsdag 4 Julie

Skrifgedeelte: Genesis 3:13-19
Fokusgedeelte: Genesis 3:14, 17-19

Die slang en die aarde deur God vervloek

Die skepping openbaar God se wonderbare mag. In Psalm 33 het 
ons gesien dat die skepping ook God se liefde openbaar – dit 

laat ons met oorgawe in ’n lofl ied jubel. Maar nou sê Genesis 3 die 
teenoorgestelde, ons lees dat die aarde vervloek is. Twee keer lees 
ons die woord “vervloek”, die slang en die aarde is vervloek.

Wat beteken dit dat iets of iemand vervloek is? Die woord “vervloek” 
beteken dat die vervloekte ’n verlammende uitwerking beleef. Dit is 
om die “gewigtigheid” van iets of iemand “lig” te maak, sodat dit met 
sukkelgang voortgaan. Van die aarde behels dit dat daar dorings en 
dissels sou uitspruit (vs. 18). Ons sien dit vandag steeds in dinge 
soos droogtes, oorstromings en rampe. Die mens se sonde is die 
rede dat die skepping nie tot sy reg kom nie.

Maar wat ’n seën dat die mens, wat deur sy sonde die oorsaak is 
dat die aarde vervloek is, nie self in Genesis 3 vervloek is nie. Eintlik 
moes ons die vloek gedra het wat die aarde dra. Tussen die vloek oor 
die slang wat deur die duiwel misbruik is (vs. 14), en die vloek oor die 
aarde (vs 17), staan egter die moederbelofte. God beloof verlossing 
van ons sonde. Dan kom Christus en Hy dra die vloek van die sonde 
in ons plek. Die teendeel vind plaas: in plaas van vervloek, seën God 
ons.

As gelowiges sien ons sy seën, sy liefde op hierdie aarde. So goed 
is God vir sy kinders – Hy seën ons, en Hy seën aan ons selfs die 
opbrengs van die aarde wanneer dit Hom behaag. God gaan ook 
alles nuut maak, selfs ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde, en daar sal 
niks meer wees wat deur God vervloek is nie (Openb. 22:3).

Sing: Psalm 37-1:13, 14
Ds. HJ Briel (Hennie) (Kimberley/Boshof)
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Woensdag 5 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 1:1-17
Fokusgedeelte: Romeine 1:16

Die evangelie: ’n Krag tot redding vir elke gelowige!

Die apostel Paulus laat nie ’n steen onaangeroer om uiteindelik ook 
in Rome te kan uitkom nie! Hy is angstig om ook daar die evan-

gelie, die Goeie Nuus te bring. Tot nou toe kon soveel ander mense 
hulle deur sy prediking daarin verdiep. Jode en nie-Jode, wyse en ook 
dwase mense.

Tog weet die apostel dat ook die vertraging om die Woord in die 
gemeente van Rome te bring, nie sonder rede was nie. Inteendeel. 
Onder die gemeente dra die Woord reeds baie vrug! Die krag van 
God se Woord word in die gemeente se geloof so sigbaar dat selfs 
die heidene, die wêreld, dit raaksien. Wat meer is, die wêreld getuig 
self daarvan! Hoe wonderlik sal dit nie wees as die wêreld oor die 
geloofwaardige en relevante dade van gelowiges kan praat nie!

Wanneer jy jou in die Woord as ’n krag van God tot redding verdiep, 
word jyself kragdadig opgebou! Dit bring in jou van begin tot einde 
geloof tot stand. Soveel so dat baie mense sien hoe die geloof van die 
gemeente in die wêreld sigbaar raak en daarvan begin getuig! Glo jy 
so dat ander jou geloof kan sien?

So kan gelowiges mekaar onderling versterk wanneer hulle ook 
onder mekaar begin raaksien: God is in aksie ook in die uitlewing van 
ons geloof! Versterk julle as gemeente mekaar so?

Sing: Psalm 33-1:5
Ds. SFF van der Walt (Steve) (Kathu/Olifantshoek)



• 199 •

Donderdag 6 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 3:1-19 (AFR53)
Fokusgedeelte: Romeine 1:10, 11

Ons enigste troos in ons verlossing is danksy die kennis van 
ons ellende

Wie geen ellende het nie, het geen verlossing nodig nie. Wie dus 
in die wonderlike troos van die volkome verlossing in Jesus 

Christus wil deel, moet eers van sy sonde (ellende) oortuig wees.
Hoe kom jy tot so ’n oortuiging? Paulus werk daaraan in Romeine 

3. Hy skryf: “… Almal het gesondig …” Wie is die almal? Paulus bena-
druk dat dit vir Jode en Grieke geld. Die Jode sou saamstem dat die 
Grieke sondaars is. Maar, sê Paulus, julle is ewe sondig. Almal het 
gesondig, julle is tot die dood toe skuldig voor God.

God se wet is die enigste spieël waarin jy dit kan sien. Luister na 
die liefdesgebod: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart 
en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot 
gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan, is: jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself.” 

Kan jy die toets slaag? Het jy God met jou hele wese lief? Doen jy 
werklik alles tot sy eer? Nee, niemand kan die toets slaag nie. Jy is 
ook ’n sondaar soos al die ander. Jy kan ophou om van jouself meer 
te dink. Waar bly die roem? Paulus sê dit is uitgesluit.

Jy moet besef dat jy tot die dood skuldig voor God is. Hierdie besef 
werk die Heilige Gees in jou, sodat jy moet smag na die volkome 
verlossing wat God jou in Jesus Christus skenk. As jy Jesus Christus 
dan ken soos God Hom aan ons in die Bybel openbaar, en jy vertrou 
Hom met jou hele hart, sal jy ook in hierdie enigste troos deel.

Sing: Psalm 32-1:1
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Vrydag 7 Julie

Skrifgedeelte: Jakobus 1:12-18
Fokusgedeelte: Jakobus 1:12, 18

Modi operandi van die sonde en van Jesus

In die verse word drie prosesse verduidelik. Eerste proses:
Ek – versoek – bevrug – baar sonde – dood

As ek versoek word, raak ek geïnteresseerd in die versoeking, 
speel daarmee rond, vertroetel dit. So word die versoeking bevrug, 
sonde gebore. Sonde word groot, verdrink my in die dood.

Maar, en dit is die tweede proses, daar is ’n ander manier om te 
lewe:

Ek – versoek – weerstaan – salig-gelukkig – lewe
Ek word versoek. Maar ek bevrug nie die versoeking nie. Ek weer-

staan die versoeking, draai my rug op die versoeking, raak met ander 
dinge besig. So kry die versoeking nie kans om bevrug te word en tot 
dood te groei nie. Ek is salig-gelukkig, ek lewe.

Lewe of dood, dit is wat op die spel is as ek versoek word. En dit 
lyk so eenvoudig om ’n versoeking te weerstaan. Maar ek wil nie die 
versoeking onbevrug laat verbygaan nie, “die goeie wat ek wil, doen 
ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek” (Rom. 7:19). 

As dit van my afhang, word versoekings bevrug, groei die embrio’s 
tot sonde, word volwasse, verdrink my in die dood. Daarom is hier ’n 
derde proses:

God – lief – wil – bevrug – evangeliewoord – eersteling – lewe as 
kroon

God is lief vir my. Hy wil nie dat versoekings my dood beteken 
nie. Hy wil my salig-gelukkig laat lewe. Daarom bevrug sy Gees my 
met die evangeliewoord: In my plek sterf Jesus vir my sonde, staan 
in ’n nuwe lewe op, stuur sy Gees om my te nuut te maak. Uit hierdie 
Woordbevrugting groei ek tot ’n lewende, eerste getuie van God se 
lewe wat deur die ganse skepping pols.

Omdat ek in hierdie derde proses deur die evangeliewoord bevrug 
is, bly ek kies vir die tweede proses. Want dis hier waar Wie God is, 
sigbaar word.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 2, 3
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)
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Saterdag 8 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 5:12-21
Fokusgedeelte: Rom 5:12, 18

Straf op die sonde – die dood

Adam het die skepping aan die sonde verslaaf (Rom. 5:12). Dié 
stelling neem ons terug na die paradys.

God het die mens – man en vrou – na sy beeld gemaak, sy lewens-
asem in hulle geblaas, om namens Hom oor die skepping te heers 
(Gen. 1). Ons lewensdoel is om saam die skepping in God se Naam 
te bestuur. Maar toe Adam en Eva sondig, het hulle vir hulleself ’n 
ander lewensdoel gekies – om baas te speel vir eie gewin. En so het 
hulle die innige band met God en met mekaar gebreek. Van toe af sou 
hulle eerder met God en mekaar kompeteer wie die sterkste is (Gen. 
3). Die gevolg is verwoestend.

Die diepte van die gevolg van sonde: Daar is ’n prys om te betaal 
vir hierdie rebellie teen God: die dood (Rom. 6:23). Ons kan immers 
nie met die lewensasem wat God in ons ingeblaas het, ’n rebellie teen 
Hom voer nie. “Dood” bedoel ons fi siese (tot stof sal jy terugkeer – 
Gen. 3:19), geestelike (van God weggejaag – vs 23), en ewige (weg-
hou van die Boom van die Lewe – vs 24) dood.

Breedte van die gevolg van sonde: Die dood bereik alles. Elke 
enkele afstammeling van die eerste mens word in hierdie rebellie teen 
God in gebore. En die prys vir elke afstammeling om te betaal, is 
fi siese, geestelike en ewige dood. Ons trek ook die skepping in die 
dood in. Alles waaraan ons raak, word besmet deur ons doodsasem. 
Ek wil god wees, ek wil nie uit God lewe nie, is die moeras waaruit alle 
sonde vloei. En die gevolg is verwoestend, God neem sy lewensasem 
terug. Ek, my kinders, kleinkinders, alle mense, die natuur sterf.

’n Paar jaar gelede het ons gemeente sistematies deur die Bybel 
ge lees. Sommige lidmate was ontsteld deur die onreg, geweld, 
moorde, verkragtings en leuens waarvan die Bybel vertel. Maar dit is 
reg beskryf, dis hoe dit lyk as mense god wil wees. En toe stuur God 
die tweede Adam ... (Rom. 5:18).

Sing: Psalm 51-1:1, 3, 4
Ds. JP Fleischman (Johan) (Kaapstad)
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Sondag 9 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 8:18-30 (AFR83)
Fokusgedeelte: Romeine 8:29, 30

God gee ’n bevrydende en heerlike toekoms waarna ons kan uit-
sien, ten spyte van die skepping wat ook deur die sonde geraak 
word

Die hele skepping ly saam met die mens onder die sondevloek 
wat die mens oor homself gebring het. Ons omstandighede ly 

onder die  selfde krisis. Die hele skepping sien uit, met gespanne spier, 
om die verligting en die heerlike toekoms te sien kom wat aan ons 
beloof is. Paulus herinner die gelowiges, hier in hierdie lyding wat 
hulle verduur en wat die skepping verduur, dat daar wel ’n heerlike 
uit koms is. ’n Bevryding wat die mense sal beleef. ’n Toekoms van 
be vryding en heerlikheid. Dieselfde heerlikheid wat ons sien in die 
wese van Christus, in die identiteit van Christus. Christus het vir ons 
die heerlike en bevrydende toekoms bewerk met sy lyding, kruisiging 
en sy dood. Met sy opstanding het Hy dit vir ons bevestig. Hy dit vir 
ons moontlik gemaak om na hierdie bevrydende toekoms te kan uit-
sien en in volle verwagting daarna te streef. God laat alles vir ons ten 
goede meewerk, ongeag die skepping en ons omstandighede wat 
onder die sonde ly. Selfs die slegte wat ons beleef in ons lewe – be-
proewings en uitdagings. Paulus herinner die gelowiges dat hulle uit-
gekies is deur God om ’n volk vir Hom te wees, en Hy skenk dus deur 
sy Gees ook aan hulle die opgewondenheid om nou al reeds in hulle 
toekomstige identiteit te kan lewe. Alleenlik omdat die Heilige Gees 
dit ook in hulle bewerk. Ons hoef nie in hierdie situasie, en in die 
skep ping wat beïnvloed is deur die sonde, te fokus op ons lyding en 
swaarkry nie. God gee ons ’n bevrydende en heerlike toekoms deur-
dat Hy ons uitgekies het om gelyk te word aan Christus. Terwyl ons 
nou hierdie nuwe identiteit het, kan ons lewe sodat ons met gespanne 
spier saam met die skepping kan uitsien na dit wat kom. So kan die 
sonde wat ook die skepping raak, ons nie van koers af gooi nie, omdat 
ons nie vaskyk in ons omstandighede nie, maar in die heerlikheid en 
bevryding wat Christus vir ons, die uitverkorenes, bied.

Sing: Psalm 33-1:5, 6
Ds. EA Venter (Erasmus) (Okahandja)
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Maandag 10 Julie

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, 

gegee 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 veroot moediging. 
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 verskyn 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 nadenke 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 
verootmoediging voor God in sy heiligheid.

Sing: Psalm 25-1:2
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)
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Dinsdag 11 Julie

Skrifgedeelte: Romeine3:1-20
Fokusgedeelte: Romeine 3:12

Die goeie nuus: God ken sy kind

God se goeie nuus is meer as strelende mooitaalwoorde. Sy 
goeie nuus is evangelie en daarom in ’n sekere sin ook slegte 

nuus. Dit is ’n boodskap wat sê dat die Here elke mens volledig ken. 
Daarom staan in vers 12: “Almal het die spoor byster geraak. Hulle 
het in sonde verval. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie ’n 
enkele een nie.” Voorwaar slegte nuus! Jy kyk na ’n somber prentjie 
van menswees, van jouself. Vanweë jou menswees is dit moeilik om 
dit te aanvaar. Is dit regtig so erg? In verse 10-18 beskryf Paulus ’n 
gedetailleerde beeld van die sondige mens – is dit regtig ek? Is my 
keel soos ’n oop deur na die doderyk toe? Is my tong vol bedrog? Is 
my lippe vol van die dodelikste gif? Laat ek ’n spoor van vernietiging 
en ellende agter my?

Lees dié klagstaat teen jou en dink na oor die getuienis wat so 
ver doemend is. Om die nuus oor jou te aanvaar, is moeilik. Verder 
verneem jy dat die groot Regter net één uitspraak kan lewer: Ek vind 
jou skuldig! In jou mense-oor en -hart klink dit na slegte nuus. Tog het 
God se nuus oor jou ’n baie goeie doel. Dit is ’n boodskap wat jou wil 
laat besef dat jou verhouding met God skeefgeloop het – totaal en al 
ontspoor het.

Eintlik is dit goeie nuus, want as jy besef dat niemand in eie krag 
regverdig is nie, kom jy ook tot die belydenis dat ’n mens volkome van 
God se genade afhanklik is. Uit genade besef jy hoe wankelmoedig 
jou trotse eiewaan is, hoe klein jy is, hoe swak. In wese is jy ellendig 
en sondig, stukkend en skuldig.

Die goeie nuus duur voort: God ken jou. So is die slegte nuus dat 
jy volkome skuldig is, in werklikheid goeie nuus – ’n blye boodskap! 
Die evangelie is juis bedoel vir mense met verslae harte; vir jou wat 
berouvol om vergifnis smeek. Jy sal ontdek dat die heilige God ook 
die barmhartige God is, die Vader van Jesus Christus, jou Verlosser. 
Hy vergewe en Hy heel gebrokenes van hart.

Sing: Psalm 139-1:12
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Woensdag 12 Julie

Skrifgedeelte: Sagaria 3 (AFR53)
Fokusgedeelte: Sagaria 3:2-4

Die HERE reinig vir dienswerk

Hoe gebeur dit dat ’n sondige mens dienswerk kan verrig in God 
se koninkryk? Sagaria, die profeet van die HERE, vertel. In die 

vierde gesig in die nag maak die HERE dit vir hom oop. Die HERE 
maak sy leiers en mense gereed. So was dit met Aäron tydens die 
inwyding van die tabernakel in die woestyn (Eks. 29). So ook Jesaja 
met sy roeping (Jes. 6). Hier reinig die HERE Jesua, die hoëpriester.
Hierdie reiniging van Jesua het nie net betrekking op Jesua nie. Sy 
reiniging is ’n teken, in werklikheid die waarborg, dat die volk deur 
God vergewe en die skuld weggeneem is. Onthou, Sagaria het op ge-
tree in die tyd van Esra en Nehemia met die volk wat uit die balling-
skap teruggekeer het. Alles moes herbou word. Die gedagte word 
beklemtoon dat God die HERE se teenwoordigheid in die tempel en 
in die dienswerk van die volk herstel moet word. God moet weer die 
middelpunt van hulle bestaan word.

Maar hoe? Die volk was weens hulle sonde weggevoer in balling-
skap. Hulle het God verlaat, maar Hy het hulle nie verlaat nie. Satan 
kom juis in dié tyd met sy aanklag teen Jesua. Die aanklag van Satan 
word egter bestraf met die woorde van die HERE:
 Hierdie een is ’n brandhout wat uit die vuur geruk is.
 Dan volg die reinigende handeling – neem die vuil klere weg en 

beklee hom met feesklere.
Hierin sien ons die reinigende voldoeningswerk van ons Here 

Jesus Christus – vir Jesua en vir ons. Hy behartig ons saak. Hy rus 
ons verder toe met sy Gees en Woord om sy verlossingswerk in sy 
kerk en in die gemeenskap uit te dra. Met die geloofsoog wat op Hom 
ge rig is, sal ons in sy weë wandel (3:8).

Sing: Psalm 63-1:1, 4
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)
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Donderdag 13 Julie

Skrifgedeelte: Maleagi 2:17 – 3:5 (AFR53)
Fokusgedeele: Maleagi 3:1

God laat reg geskied, ondanks die sonde van sy volk

Die volk het met ’n groot probleem gesit – hulle kon nie onderskei 
tussen goed en kwaad nie. Só erg was dit dat hulle so ver gegaan 

het om te sê: “Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die 
HERE, en in hulle het Hy ’n behae …”

Die volk het die verbond verbreek. Hulle was ongehoorsaam. Ná 
die ballingskap was dit steeds dieselfde – ’n ongehoorsame volk. God 
het nie verander nie, maar hulle het. God laat reg geskied ondanks 
hulle sonde.

Die HERE tree verrassend op. Daar is net te veel sonde wat alle-
daags geword het onder hulle – toordery, gemengde huwelike, eg-
skei ding, valse ede, uitbuiting van die weerlose. Dis nie goed nie, 
maar sleg. Dit moet reggestel word. Daarvoor stuur die HERE sy 
boodskapper. In profetiese taal wys Hy op die verandering en vernu-
wing wat Hy gaan bring. “Ek stuur my boodskapper …” Maleagi se 
naam beteken “bode van die HERE” en hy is die boodskapper wat 
reeds daar die boodskap van die HERE oorgedra het. 

Hierdie boodskapper is ook die Engel van die verbond. Hy het die 
gesag en mag om die volk te reinig, sodat hulle Hom volgens sy wil kan 
dien. Jesus Christus het gekom en Hy was nie alleen lydende Kneg 
nie, maar juis Verlosser wat die sondaar van sy sonde losgemaak het 
en aan God gebind het om dienswerk te verrig.

Dit het Hy ook aan jou en my gedoen. Hy lei ons nou deur sy Gees 
om op hierdie pad te volhard.

Psalm 86-1:3, 6
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)



• 207 •

Vrydag 14 Julie

Skrifgedeelte: Jesaja 52:13 – 53:12 (AFR53)
Fokusgedeelte: Jesaja 53:5

Lydende kneg genees volkome

Die wêreld verkeer in chaos – lyde, onreg, korrupsie, uitbuiting, talle 
dinge wat ten hemele skreeu, is aan die orde van die dag. Sien 

jy die hand van die HERE hierin? Sien jy dat Hy genesend besig is 
te midde van hierdie chaos? Dis waarin die krag van hierdie profesie 
lê. Dis moeilik om sy optrede te verstaan, maar God verklaar dat Hy 
voorspoedig (wys) sal wees in sy optrede.

Hierdie wyse Kneg word aan ons voorgehou:
 ’n Wonderwerk – ’n loot, ’n wortel uit droë grond.
 Onaansienlik – jy wil net van Hom wegkyk.
 Ongewens op aarde – verag en verlaat, geplaag, geslaan, verdruk 

en mishandel.
Nogtans doen Hy die onwerklike en verrassende:

 Al ons ongeregtighede (sonde) neem Hy op Hom.
 Ook ons lyding, siekte en straf neem Hy op Hom.

Hy ly en sterf in ons plek stil soos ’n lam, ’n vloekdood, afgesny 
van die lewendes met sy graf tussen goddeloses. En tog, deur sy 
wonde en lyde kom vrede en genesing. Strafgerig word ons gespaar 
en heerlikheid vir ons bewaar. Ons is by God as sy volk!

Sing: Psalm 73-1:10, 11
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)

Saterdag 15 Julie

Skrifgedeelte: Hebreërs 2:5-18
Fokusgedeelte: Hebreërs 2:10-11

God bied redding op die nood deur Christus Jesus

Baie keer kan ons dink: “Sjoe, was dit regtig nodig gewees dat 
Christus aarde toe moes kom, ’n lelike en dramatiese dood moes 

sterf vir ons?” of: “Is dit regtig die moeite werd gewees dat ons Koning 
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moes ly sodat ons gered kan word?” In hierdie teks kom dit amper 
voor asof Paulus vra of die Here Homself weerspreek. God wou almal 
laat deel kry aan die heerlikheid (vs 10) en daarom moes die redding 
en die verlossing kom. Kortom, nee dit was regtig nie onnodig gewees 
dat Christus gekom het om skaars minder te wees as die engele om 
sy troon nie.

Die skrywer haal Psalm 8 aan, waar die Heilige Gees die Psalmdigter 
ook geïnspireer het om deel te hê in die heerlike rykdom van Wie God 
is. Nou herinner die Heilige Gees ook vir Paulus daaraan wanneer 
hy hier skryf. Die Gees herinner ons herhaaldelik dat daar waarlik 
heer likheid, regverdigheid en vreugde daarin is om by die Here te 
wees. As gevolg van ons sondetoestand kan ons dit nie volkome 
besef en najaag nie. Daar was waarlik ’n nood vir verlossing. God het 
nie weggeskram om ’n oplossing te bied vir die probleem nie, en so 
onder vind ons die verlossing wat ons Leidsman vir ons bied.

Juis omdat, soos Paulus ook getuig (vs 11) ons en Christus uit een 
Vader kom, kry ons daarom ook deel aan die heerlikheid en ywer wat 
daar is in die verlossing wat Christus bied. Hierdie ywer en heerlikheid 
wat ons verlossing vir ons bied, is die dryfveer wat ons laat verstaan 
hoe lief God ons het. God het ons verlos! 

’n Meer wonderlike stelling is daar nie. God het ons verlos deur 
Chris tus sodat ons saam met Christus een kan wees met die Vader. 
Daarom kan ons lewe as nuut gebore kinders van God en besef die 
nood vir ons verlossing is beantwoord.

Sing: Psalm 8-1:4, 5, 6
Ds. EA Venter (Erasmus) (Okahandja)

Sondag 16 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 7:7 – 8:1
Fokusgedeelte: Romeine 7:21-25

God gee vir ons ’n volkome verlossing sodat ons volkome onder 
sy wet kan staan

Kortom sê Paulus vir die gelowiges in Romeine dat dit wat hy wil 
doen, dit doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. 

Hy is ’n ellendige mens en sal homself nie kan red nie, maar hy word 
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darem gered deur Christus. Dit klink op die oor af baie plat gestel, 
maar dit is in essensie wat Paulus vir die gelowiges sê. Paulus wil by 
hulle tuisbring dat hy die wil van God wil uitvoer, maar hy kan dit nie 
op sy eie doen nie. Alhoewel hy die wet van God verstaan soos wat 
Moses dit baie jare vroeër vir die volk gegee het, is dit nie die wet wat 
hy moet onderhou nie. Hy moet die wet van God onderhou, wat ver 
meer en dieper gaan as ’n stel reëls wat hy moet nakom. 

Paulus stel die gemeente en ook vir ons vandag voor die gedagte 
dat ons volkome verlos is deur Christus. Ons staan nie meer onder 
wette wat voorgeskryf word nie, maar ons staan onder die verlossing 
van God deur Christus.

Hierdie verlossing wat volkome is, bring ook met dit saam ons 
iden titeit wat Christus vir ons gee deur die Gees wat in ons woon. ’n 
Identiteit waar ons nie meer vaskyk in die wette en riglyne en dit aan-
neem as die bron van verlossing nie, maar daarna sal kyk en besef 
dat hoe ver verlore ons was. Christus het letterlik ’n wonderwerk verrig 
om ons terug te bring van daardie ver verlore punt af.

Wanneer ons verstaan ons verlossing is volkome en geheel ge-
noeg, dan kyk ons nie net meer vas in die wette wat voorskriftelik 
is nie. Dan verander ons hart en gesindheid dat ons so wil lewe dat 
ons alles wil doen soos God van ons verwag. Juis as gevolg van ons 
nuwe gesindheid, nuwe ingesteldheid en nuwe identiteit in Christus.

Sing: Psalm 130-1:1, 7, 8
Ds. EA Venter (Erasmus) (Okahandja)

Maandag 17 Julie

Skrifgedeelte: Psalm 103
Fokusgedeelte: Psalm 103:12

God se genade is onmeetbaar groot

Die gelowige Dawid moes diep nagedink het voordat die Heilige 
Gees hom die woorde van ons fokusvers laat opteken het. Dit 

handel immers oor iets wat nie gemeet of bereken kan word nie, oor 
God wat jou sondes só ver van jou af wegneem dat dit vir altyd weg 
is. En toe het hy geskryf: “So ver as die ooste van die weste af is, so 
ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.”
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Al reis jy jou lewe lank in ’n oostelike rigting, sal jy nooit by ’n plek 
uitkom waarvan jy sal kan sê dat jy ’n eindpunt bereik het nie. Oos lê 
altyd verder. En dieselfde as jy in ’n westelike rigting reis. Die be doe-
ling is dus dat die afstand tussen oos en wes nie gemeet kan word 
nie, dat dit oneindig is.

Dawid, die man wie se naam bokant hierdie psalm geskrywe 
staan, het uit persoonlike ervaring gepraat. Hy het hom aan gruwelike 
sondes in sy lewe skuldig gemaak, selfs aan egbreuk en moord, en 
het self by geleentheid gesê: “Ek was al skuldig toe ek gebore is, met 
sonde belaai toe my moeder swanger geword het” (Ps. 51:7).

Wat ’n wonderlike genade dat juis so ’n persoon wat self erken het 
dat hy goddelose dinge in sy lewe gedoen het en dat hy deur en deur 
skuldig is, kon sê: “So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver 
verwyder Hy ons oortredinge van ons af.”

Gryp gelowig daaraan vas as jou gewete jou aankla of as jy bang 
is om met jou sondelas voor God te verskyn. In Christus is God se 
genade onmeetbaar groot. Wat Hy vergewe het, is vir altyd weg.

Sing: Psalm 103-1:2, 6
Ds CJH Breed (Casper) (emeritus)

Dinsdag 18 Julie

Skrifgedeelte: Kolossense 1:15-23
Fokusgedeelte: Kolossense 1:21-23a

God het ons uit genade deur die off er van Jesus Christus met 
Hom self versoen

Voordat hulle tot geloof gekom het, was die Kolossense nie net, 
fi guurlik gesproke, ver van God af nie, maar ook vyandiggesind 

teenoor Hom. Dit het, volgens vers 21, uit hulle sondige lewenswyse 
ge blyk, ’n lewenswyse wat teruggevoer kan word na die verdorwe 
natuur van die mens (Rom. 8:7). Ons bely immers dat die mens van 
nature geneig is om God en sy naaste te haat (HK vr 5) en kan verwag 
dat dit in talle vyandige dade tot uitdrukking sal kom (Ef. 2:3).

Deur sy groot genade het God nie die Kolossense, soos wat ’n 
mens sou verwag, vir hulle sonde gestraf nie, maar het Hy sy enigge-
bore Seun gegee om in hulle plek te sterf en hulle so met Homself te 
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versoen. Die verhouding wat met die sondeval versteur is, is herstel 
sodat daar weer vrede tussen God en almal wat aan Hom behoort, 
ook die Kolossense, kon wees. Vers 22 maak dit duidelik dat die 
Kolos sense deur die off er van Jesus Christus heilig, smetteloos en 
onberispelik voor God kon staan.

Wat ’n wonderlike, troosvolle versekering vir die mens wat van 
nature geneig is om God en sy naaste te haat! Al het jy ver van God 
af gelewe en al was jy vyandiggesind teenoor Hom, God het jou uit 
genade deur die off er van Jesus Christus met Homself versoen. Jy is 
heilig, met ander woorde, skoon gewas van jou sonde deur die bloed 
van Jesus Christus en afgesonder om in toewyding aan God te lewe. 
Jy is smetteloos of blaamloos en jy is onberispelik.

Kan God enigiets vir jou sê wat mooier is: heilig, smetteloos, onbe-
rispelik! En jy ontvang dit deur die geloof wat ’n geskenk van die 
Heilige Gees is!

Sing: Skrifberyming 5-4:1
Ds. CJH Breed (Casper) (emeritus)

Woensdag 19 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 9:1-12
Fokusgedeelte: Johannes 9:2-3

Die werke wat God doen, getuig van sy heerlikheid

Siektes en liggaamlike gebreke en ander beproewinge is deel van 
die vloek van die sondeval, maar dit is beslis nie waar, soos wat 

somtyds beweer word en soos wat Jesus Christus se dissipels geglo 
het, dat dit altyd aan die een of ander sonde waaraan jy jou in jou 
lewe skuldig gemaak het, te wyte is nie. Die man wat van sy geboorte 
af blind was, was byvoorbeeld blind sodat die werke wat God doen, in 
hom gesien kon word, en nie omdat hy of sy ouers gesondig het nie.

In vers 5 het Jesus Christus gesê dat Hy die lig vir die wêreld is. 
In die voorafgaande hoofstuk (8:12) het Hy dieselfde gesê en toe nog 
bygevoeg: “Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal 
die lig hê wat lewe gee.”

Dit is waarvan ons Here se werke in Johannes 12 getuig het. Hy 
het nie net ’n liggaamlike gebrek genees en dit vir iemand wat van sy 
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geboorte af in duisternis geleef het, moontlik gemaak om te kon sien 
nie, maar Hy het ook die persoon se geestelike blindheid weggeneem 
sodat hy ons Verlosser en Saligmaker kon sien en kon sê: “Ek glo, 
Here!” (vs 35-38). En so het dit gebeur dat die man wat blind was, 
nie langer in die duisternis gelewe het nie, maar die lig gehad het wat 
lewe gee.

Wat ’n besondere getuienis oor God se oneindige genade en 
heerlikheid! Hy is in Christus ons Ligbewerker. Hy het ons nie net met 
God versoen (soos wat ons gister verneem het) en nie net ons sonde 
so ver van ons af weggeneem soos wat die ooste van die weste af is 
(soos wat ons eergister gehoor het) nie, maar Hy het ons ook van die 
pynlike gevolge van die sonde verlos.

Sing:Psalm 146-1:6
Ds. CJH Breed (Casper) (emeritus)

Donderdag 20 Julie

Skrifgedeelte: Esegiël 36:24-32
Fokusgedeelte: Esegiël 36:32

Die Heilige Gees bring vreugde deur droefheid

In Esegiël 36 praat God met sy volk wat in ballingskap in Babel is. God 
het hulle laat wegvoer omdat hulle volhard het in ongehoorsaamheid 

en afgodery.
Ons sien ’n opvallende herhaling in hierdie verse, naamlik dat God 

by herhaling sê: “Ek sal.” God praat met sy volk in hopelose omstan-
dighede wat hulle oor hulleself gebring het. Tog sê God vir hulle dat Hy 
gaan herstel wat hulle gebreek het. Juis omdat God die herstel gaan 
bring, kan daar 100% sekerheid wees dat die herstel sal plaasvind.

God sal hulle reinigingswater oor hulle sprinkel sodat hulle weer 
in die tempel mag kom. God sal vir hulle nuwe harte gee sodat hulle 
Hom werklik wil dien soos Hy hulle leer. God sal sy Gees vir hulle gee 
as versekering dat Hy altyd by hulle sal wees.

Hierdie profesie het sy eerste vervulling gehad met die terugkeer 
uit ballingskap. Die tweede vervulling van hierdie profesie is vervul in 
Jesus Christus wat ons sondes volkome afgewas het deur sy dood en 
opstanding. Hiermee saam het Hy ook sy Gees op sy kerk uitgestort. 
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Wanneer die Heilige Gees geloof in ons bewerk, beleef ons opregte 
berou oor ons sonde. Ons besef dat ons sonde oneer aan God se 
Naam gebring het. Ons skaamte staan in kontras met enige valse 
trots wat ons sou kon hê omdat God ons verlos het; trots asof ons die 
verlossing verdien het.

Dan beleef ons ook opregte vreugde vir die verlossing wat God 
vir ons gegee het. God sê juis dat die verlossing net op grond van sy 
groot genade en barmhartigheid geskied, sodat sy volk en die wêreld 
sy goedheid, sy almag en sy getrouheid sal sien.

Ons sien ook met vreugde uit na die Nuwe Jerusalem waar ons 
fi naal skoongewas sal wees van alle sonde, God met ons hele hart 
sal dien en in sy teenwoordigheid sal wees.

Sing: Skrifberyming 8-1:1-2
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Vanderbijlpark Trinitas)

Vrydag 21 Julie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2:1-16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 2:4

Die Heilige Gees gee sekerheid van verlossing

Hoe seker is jy dat jy verlos is en dat niks jou van hierdie verlossing 
kan beroof nie? Wysheid kan ’n glibberige onderwerp wees. Ons 

wêreld is verdeel in kampe waar elke party homself as wys aanskou 
en die ander as dwase beskou. Hoe kan ’n mens weet wie se wysheid 
dan reg is? So is dit met die evangelie ook: sommige mense gryp dit 
aan as wysheid, en ander bespot dit as dwaasheid.

Die Heilige Gees bring rypheid, sodat die evangelie van Jesus 
Chris tus as gekruisigde vir ons wysheid is. Sonder die Heilige Gees 
kan Jesus as gekruisigde nie vir ons sin maak nie: God wat mens 
geword het, onskuldig tot dood veroordeel is en oorwinning deur ’n 
pynvolle en vernederende dood vir al die burgers van sy ewige ko-
ninkryk gebring het. Tog getuig die Heilige Gees in ons dat dit waar is. 
Ons is nie oortuig dat dit waar is omdat iemand genoegsame menslike 
wysheid het om ons daarvan te oortuig nie, maar omdat die Heilige 
Gees so kragtig in ons werk.

Juis omdat geloof deur die Heilige Gees gebring word, hoef ons 
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nooit te huiwer om die evangelie met ander te deel nie. Dit is nie jou 
wysheid of groot woorde wat ander tot geloof kan bring nie, maar die 
kragtige werking van die Heilige Gees deur die verkondiging van die 
Woord.

Ons behoort elkeen 100% sekerheid te hê dat ons reeds verlos 
is, omdat Christus ons Verlosser is; omdat ons 0% bydra tot ons ver-
lossing. As jy nog nie 100% seker is dat Christus se verlossingswerk 
jou 100% verlos het nie, gryp daagliks vas aan Christus as gekruisigde 
en bid dat God ook vir jou sekerheid van verlossing sal gee deur die 
kragtige werk van die Heilige Gees, en dat jy ook ewig in heerlikheid 
by God sal wees.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Vanderbijlpark Trinitas)

Saterdag 22 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 3:1-21
Fokusgedeelte: Johannes 3:6

Lewe soos iemand wat uit die Gees gebore is

Johannes 3 vertel van Nikodemus die Fariseër, ’n geleerde op die 
gebied van die Ou Testament. Hy besoek Jesus in die nag, omdat 

hy nie wil hê dat die ander Fariseërs moet weet van hierdie besoek 
nie.

Nikodemus wil nie soos die ander Fariseërs Jesus vasvra nie. Hy 
wil rêrig by Jesus leer. Ons sien sy opregtheid in sy stelling dat hy 
regtig glo dat Jesus van God af kom. Jesus begin praat oor hoe ’n 
mens in die koninkryk van God kom. Nikodemus het kop-kennis van 
die Ou Testament gehad, maar hy het nie die evangelie wat daarin 
uit eengesit is, verstaan nie.

Jesus verduidelik dan vir hom dat ’n mens slegs deur geloof gered 
word, en verwys na Numeri 21:4-9 wat handel oor die Israeliete wat 
deur giftige slange gepik is ná hulle opstandigheid teen God, asook 
die beeld van ’n slang wat op God se bevel op ’n paal gesit is sodat 
diegene wat in geloof opgekyk het na die paal, gesond geword het 
van hulle slangbyte. 

So wys Jesus dat redding deur geloof kom. So sou verlossing van 
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sondes kom deur op te kyk na die verlossingswerk van Jesus aan die 
kruis.

Tog kan niemand opkyk na Jesus as die Heilige Gees nie geloof 
in hom bewerk nie. Hy moet eers uit die Gees gebore word. Wanneer 
iemand uit die Gees gebore is, is dit sigbaar in sy lewe: dan is ons 
seker van ons verlossing, omdat ons glo dat ons Vader sy eniggebore 
Seun gegee het sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, 
maar die ewige lewe sal hê. Dan wil ons gehoorsaam aan Hom lewe.

Mag die vaste geloof in die redding wat Jesus gebring het, jou 
dring om te leef soos iemand wat uit die Gees gebore is.

Sing: Skrifberyming 1-3:1-3
Ds. PJ Hattingh (Peter) (Vanderbijlpark Trinitas)

Sondag 23 Julie

Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10 (AFR2020)
Fokusgedeelte: Efesiërs 2:4a

Maar God ...

Is daar nog twee woorde wat so ’n ingrypende verandering in die 
mens dom se geskiedenis – en ook in elkeen van ons lewens – 

tot gevolg gehad het? “Maar God” (vs 4-5)! Dit verander alles. Dit 
verander nie net gelowiges se lewe hier nie, maar ook in die ewigheid. 
“Maar God”!

Paulus maak dit duidelik aan die lesers van die brief dat elkeen 
van hulle geestelik morsdood was as gevolg van sonde. In vers 3 
sluit Paulus homself (en ons!) ook in. Almal vanaf Adam en Eva was 
gees telik morsdood. So het die HERE God gesê sal dit wees as daar 
van die boom van kennis van goed en kwaad geëet word (Gen. 2:17). 
Daar was nie een wat uit homself regverdig was nie (Rom. 3:10-12), 
almal het afgedwaal (Ps. 14:3) en almal was van nature geneig om 
God en hulle naaste te haat (HK 2:5). Dit was waar van elkeen van 
ons. Totaal en al hopeloos.

Maar God!!! Hy doen iets wat alle verwagtinge oortref. In sy groot 
barm hartigheid maak Hy ons lewend saam met Christus. “... uit ge-
nade is julle verlos!” Kan daar beter nuus wees as dit? Dat ons, sonder 
dat ons enigsins self iets aan ons benarde situasie kon doen, vanuit 
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ons doodsbestaan oorgebring is na die lewe; en dit op grond van God 
se groot liefde vir ons?

Nou lyk ons situasie heeltemal anders! Daar is hoop. Daar is lewe. 
Ons het niks in onsself om op te roem nie, maar ons het alles in God 
om op te roem! Nou kan ons die goeie werke (gehoorsaamheid) wat 
tot God se eer strek en waarvoor ons bestem is, doen. Nou leef ons 
nie meer vir ons ou, sondige aard nie, maar vir God!

Sing: Ps 146-1:1
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

Maandag 24 Julie

Skrifgedeelte: Matteus 7:13-29 (AFR2020)
Fokusgedeelte: Matteus 7:24-27; Heidelbergse Kategismus Son-
dag 32:86

Gehoorsaamheid bied sekerheid

Die Here Jesus sluit die Bergpreek (Matt. 5 – 7) af met ’n oproep tot 
gehoorsaamheid. Hy gee voorbeelde van mense wat hoor, maar 

nie doen nie – of liewer, wat hoor, maar kies om hulle eie ding te doen. 
Dit is tog per defi nisie ongehoorsaamheid? Daar is diegene wat die 
breë weg kies, want dis die koers wat almal inslaan; diegene wat dink 
hulle saak met God is reg omdat hulle sogenaamde “geestelike dinge” 
gedoen het, maar self nooit verander het nie; en die onverstandige 
man wat dink sy huis gaan die storm weerstaan, al het hy nie ’n 
fondasie gelê nie.

Hierdie voorbeelde/gelykenisse handel oor die eindoordeel – daar-
die oomblik wanneer die Here weer kom en elkeen se bedoelings 
ont bloot en optrede beoordeel sal word (vs 22 – “daardie dag”). Daar-
om sê die Here Jesus dat elkeen wat na sy woorde luister EN DAAR-
VOLGENS HANDEL, verstandig is. So ’n persoon het niks te vrees vir 
die oordeelsdag nie. Die verstandige man het die harde werk gedoen, 
hy het die fondament diep uitgegrawe, hy het die instruksies getrou 
gevolg. Daarom kan hy rustig wees dat sy huis die storm (oordeel) 
sal oorleef.

Die onverstandige hoor ook, maar besluit self wat hy gaan doen. So 
’n persoon se huis kan van buite goed lyk, dit kan selfs voorkom asof 
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dit sekerheid kan bied, maar dit is vals sekerheid. Wanneer die storm 
(oordeel) kom, gaan daardie huis ineenstort – totaal onherstelbaar.

In die Heidelbergse Kategismus Sondag 32:86 bely ons dat een 
van die redes vir goeie werke (gehoorsaamheid) is “sodat ons vir 
ons self uit die vrugte van ons geloof, sekerheid kan kry”. Ons is nie 
meer slawe van die sonde nie, maar behoort nou aan Christus. Daar-
om kan ons nou aan Hom gehoorsaam wees! Nie volmaakte ge-
hoorsaamheid nie, want daaraan kan ons nie voldoen nie, maar die 
ge willigheid tot gehoorsaamheid. Ek wil graag gehoorsaam wees! So 
bied ons gewilligheid tot gehoorsaamheid vir ons sekerheid dat ons 
aan Christus behoort.

En dan is die groot genade dat Hy ook reeds vir ons gebrekkige 
ge hoorsaamheid betaal het met sy volkome gehoorsaamheid. So 
word sy volkome gehoorsaamheid ons ware sekerheid.

Sing: Skrifberyming 14-1:1-3
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

Dinsdag 25 Julie

Skrifgedeelte: Kolossense 2:6-15 (AFR2020)
Fokusgedeelte: Kolossense 2:6, 7

Christus is die antwoord. Bly leef in Hom! 

Paulus skryf hier aan ’n jong gemeente. Daarom wys hy hulle op 
drie potensiële bedreigings wat hulle geloof kan kelder. Elke keer 

moedig hy hulle aan om op koers te bly deur te wys dat daar net niks 
en niemand is wat by Christus kan kers vashou nie!
 Die “wysheid en fi losofi e” (nie die akademiese rigting nie) wat aan 

die orde van die dag was en waaraan hierdie gelowiges nog tot 
on langs geglo het. Idees oor hoe die wêreld werk en watter god in 
be heer is van watter natuurelemente. ’n Soeke na sin en betekenis. 
Christus is egter die enigste, ware antwoord op sin en betekenis. In 
Hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. Hy is die 
Hoof oor elke heerskappy en mag – en in ons verbondenheid aan 
Hom is ons met hierdie volheid vervul.

 Oral waar gemeentes tot stand gekom het, het Joodse “Christene” 
opgedaag en geleer dat gelowiges ook die Joodse wette moes 
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na kom – veral die besnydenis. Dit was vir hulle ondenkbaar dat 
’n heiden deel van God se volk kon wees sonder die teken van 
die verbond. Weer is Christus die antwoord. Hy het ’n besnydenis 
be werk wat baie meer beteken as die fi siese. Daarmee saam 
sim boliseer die doop nog meer as die besnydenis: gelowiges se 
son dige natuur het gesterf, maar hulle is ook saam met Christus 
op gewek tot ’n nuwe lewe.

 Hoe meer ons die Here leer ken, hoe meer besef ons hoe baie ons 
oortredinge werklik is. Dit kan mens moedeloos maak: Hoe kan ek 
ooit regmaak? Ook hierin is Christus die antwoord. Hy wis daardie 
aanklagte uit en neem dit weg aan die kruis. Nou het niemand meer 
’n houvas op ons omdat ons “in die skuld” is nie. So ontwapen 
Christus elke mag en gesag wat oor ons was en bevry ons daarvan.
Hoe bly ons dus op koers? Bly leef in Christus! In Hom is ons reeds 

gewortel soos ’n boom wat in grond geanker is; in Hom word ons 
voort durend opgebou en in die geloof versterk; en teenoor Hom loop 
ons sonder ophou oor van dankbaarheid. Bly leef in Christus; Hy is 
die enigste Antwoord!

Sing: Skrifberyming 3-2:1-6
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

Woensdag 26 Julie

Skrifgedeelte: Hebreërs 12:1-3
Fokusgedeelte: Hebreërs 12:2 (AFR83/2020)

Die Christelike lewe is ’n wedloop

Dit is altyd besonders om ’n atleet dop te hou wat besig is om ’n 
wedloop te voltooi. Terwyl hy hardloop, fokus hy net op die wen-

streep, hy kyk nie links of regs nie, omdat hy weet dit sal sy aandag 
van sy einddoel aftrek. Tydens sy wedloop sien ons baie keer hoe hy 
begin swaarkry, maar hy vind motivering in die wete dat daar al baie 
ander atlete voor hom dieselfde inspannende resies afgelê het, daar-
om volhard hy. Hy weet dat die prys by die wenstreep al die swaarkry 
die moeite werd maak.

Net so word die Christen se volharding in sy of haar geloof met ’n 
wedloop vergelyk. Nes ’n atleet moet die Christen met strawwe inspan-
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ning en uithouvermoë beweeg na die wenpaal. Ons kry die wonderlike 
motivering om te volhard as ons terugkyk na soveel ander wat voor 
ons al hierdie wedloop voltooi het. In Hebreërs 11 word voorbeelde 
genoem van atlete in die Ou Testament wat in hulle geloof volhard het 
tot die wenstreep. Maar ons moenie net aan die ander atlete dink nie. 
Die Christen moet op sy Kaptein, Jesus Christus, fokus!

Dit is Jesus wat hierdie einste wedloop met al sy uitdagings en 
teenstand volmaak voltooi het. Dit, ten spyte daarvan dat Hy die grootste 
swaarkry daarin moes verduur. Hy is in een van die skandelikste vorme 
van teregstelling as misdadiger veroordeel en doodgemaak. Maar al 
hierdie skande en swaarkry was gering in vergelyking met die eer wat 
op Hom gewag het. Hy sit nou as Verlosser aan die regterhand van 
die troon van God. Dit is as gevolg van Jesus se oorwinning dat ons 
ook vandag hierdie wedloop kan voltooi.

Laat ons daarom altyd ons fokus op Jesus hou. Laat ons al die son-
de wat ons in hierdie wedloop rem, afgooi. Laat ons altyd aan Hom 
vas hou wanneer ons die swaarkry van hierdie resies moet verduur.

Sing: Psalm 119-1:11
Ds. P Hattingh (Philip) (Bloemhof/Christiana)

Donderdag 27 Julie

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:3-5
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:3 (AFR53)

Loof God vir ons lewende hoop in Christus

Dit is vir die mens onmoontlik om sonder hoop in hierdie wêreld 
te leef. Hoop stel ons in staat om elke dag op te staan en aan 

te gaan met ons lewe en werk, ten spyte van al ons seer, vrees, be-
kommernis en gebrokenheid. Ongelukkig is die hoop wat die dinge 
van die wêreld ons kan bied, soos ’n vakansie, welvaart, beterskap of 
geluk, net tydelik.

Maar die Christen het ’n ander tipe hoop as wat die wêreld kan 
bied. Hierdie hoop is die lewende hoop wat ons in ons Here Jesus 
Christus het! Wat hierdie hoop so drasties anders maak, is dat dit 
nie soos die hoop wat die wêreld bied, net ’n moontlikheid is nie. 
Die lewende hoop in Jesus is ’n absolute sekerheid. Dit is gegrond 
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in Jesus se oorwinning oor die dood en sy belofte dat Hy weer sal 
terug kom.

Hierdie hoop waarmee ons lewe, is die sekerheid dat ons wat in 
Jesus is ook met sy wederkoms uit die dood sal opstaan. Ons kry aan 
hierdie hoop deel wanneer ons deur die kragvolle werking van die 
Heilige Gees weer gebore word sodat ons ons nuwe lewe in Christus 
kan kry.

Die hoop wat ons op hierdie manier ontvang, is vas en seker. Dit 
word vir ons in die hemel bewaar, sodat daar niks is wat daaraan 
skade kan doen nie – geen sonde, dood of boosheid sal dit ooit kan 
aanraak nie. Ons moet daarom elke dag van ons lewens aan hierdie 
lewende hoop in geloof vashou. Dit maak nie saak hoe hopeloos of 
ellendig dinge in ons lewens mag lyk nie, as ons ons lewende hoop in 
Jesus Christus het, sal ons altyd met vreugde kan lewe. 

Daarom moet ons elke dag God loof vir hierdie groot, hoopvolle 
seker heid vat ons het in ons Here Jesus Christus.

Sing: Psalm 42-1:5, 7
Ds. P Hattingh (Philip) (Bloemhof/Christiana)

Vrydag 28 Julie

Skrifgedeelte: Jakobus 2:14-26
Fokusgedeelte: Jakobus 2:14, 17; Heidelbergse Kategismus 
Son dag 32:86

Uit die vrugte van ons geloof kan ons sekerheid kry

God wil hê dat jy moet seker wees oor jou geloof, en dat jy nie moet 
twyfel nie. Jakobus leer ons, en ons bely dit ook in Sondag 32, 

dat ons goeie werke (ons gehoorsaamheid) een manier is hoe ons 
sekerheid kan kry of ons geloof ’n ware geloof is!

So, hoe weet ek my geloof is nie maar ’n skyngeloof, of ’n tydelike 
geloof, of ’n dooie geloof nie? Hoe weet ek my geloof is ’n geloof wat 
red, soos Jakobus dit hier beskryf (vs 14)? Die Here sê hier deur 
Jakobus as jy werklik besef hoe verlore jy was, en hoe groot God 
se genade in jou lewe is, en hoe God jou volkome deur Jesus se 
werk verlos het, en as jy regtig besef wat God alles daarmee saam 
vir jou gegee het en steeds gee (al Christus se weldade), en as jy 
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dit opreg vir jouself in die geloof toegeëien het en dit steeds jou eie 
maak, dan kan jou lewe mos onmoontlik daarna dieselfde wees! Dan 
moet jou geloof mos ook oorgaan in dade van dankbaarheid en lof en 
gehoorsaamheid aan God!

Met jou lewe wys jy dus dat jou geloof ’n ware geloof is, of nie! 
Soos Jesus ons leer in Matteus 7, ’n goeie boom word aan sy vrugte 
ge ken (Matt. 7:17-20)! En so kry jy vir jouself al hoe meer sekerheid 
oor die egtheid van jou geloof. Die teenoorgestelde is natuurlik ook 
waar, en dit is die punt wat die Here hier maak deur Jakobus: As jou 
lewe nog glad nie verander het nie, met ander woorde as die goeie 
vrugte van gehoorsaamheid nog by jou ontbreek, dan wys dit maar 
net dat jy nog nie werklik mooi besef waar jy was en wat God alles in 
die eerste plek vir jou in oordaad gedoen het nie. Dit het jou nog nie 
werklik so diep in die hart getref nie! En so ’n geloof kan jou nie red 
nie (vs 14). Of jy is net ’n uiters ondankbare mens!

Sing: Psalm 116-1:1, 5, 7
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)

Saterdag 29 Julie

Skrifgedeelte: 1 Johannes 5:1-5, 13
Fokusgedeelte: 1 Johannes 5:1-5, 13; Heidelbergse Kategismus 
Son dag 7

Hoe kan ek seker weet dat ek die ewige lewe het?

Dit verbaas mens hoe baie mense nie seker is oor hulle ewige 
bestemming nie. Party mense wonder of jy ooit sekerheid kan hê 

of jy hemel toe gaan. Hier sien ons dat mens 100% seker kan wees 
dat jy nou al reeds die ewige lewe het.

Kan almal so seker wees? Nee, Johannes maak dit duidelik dat dit 
slegs dié is wat in Jesus Christus glo, wat met daardie geloofsekerheid 
kan leef. Ons het reeds gister gesien (28 Julie) dat mens so iets soos 
’n ware geloof en ’n valse of ’n skyngeloof kry. As Johannes hier praat 
van gelowiges, dan praat hy van ware gelowiges wat sekerheid oor 
hulle ewige bestemming kan hê.

Wat is ’n ware geloof dan? In Sondag 7 bely ons dit is in die eerste 
plek ’n vaste kennis waarin ons alles in die Bybel vir waar aanvaar. 
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En dit is in die tweede plek ook ’n vaste vertroue wat die Heilige Gees 
deur die goeie nuus (die evangelie) in ons harte werk. Deur die werk 
van die Gees vertrou ons dat God nie net ander mense gered het nie, 
maar dat Hy my persoonlik uit genade gered het deur Jesus se werk 
aan die kruis, en dat God ook vir my persoonlik die ewige lewe gee.

Indien die Gees jou werklik hiervan oortuig het deur die evangelie, 
dan verander dit ’n mens se lewe. Dan wil jy God en jou naaste lief-
hê (va 1). Dan wil jy gehoorsaam wees aan al God se gebooie en 
opdragte (vs 2). Dan wil jy stry teen die sondige verleidinge van 
wêreld (vs 3). 

Indien jy so waarlik glo, dan mag jy ook elke dag met blydskap en 
sekerheid leef dat jy nou al reeds die ewige lewe het.

Sing: Skrifberyming 18-7:1, 3, 12
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)

Sondag 30 Julie

Skrifgedeelte: Efesiërs 1:3-14 (AFR83/2020)
Fokusgedeelte: Efesiës 1:13, 14

Ontvang ons geloof(sekerheid) of moet ons dit verwerf?

Oor die begrip geloof(sekerheid) is oneindig baie nagevors en 
geskryf. Geloof en die implikasies daarvan staan letterlik op elke 

bladsy van die Bybel. En tog: Hoeveel verstaan ons? Wat is geloof? 
Waar kom dit vandaan? Wat doen dit? Is dit gawe of opdrag?

Die ontkieming van geloof by ons word in vers 13 genoem. Ons 
lees, vry weergegee: Julle het deel geword van God se (geloofs)volk 
toe julle die waarheid, die evangelie, gehoor en tot geloof gekom het. 
Wat beteken dit om tot geloof te kom? Wel, geloof is eenvoudig om 
met God Drie-enig in ’n persoonlike liefdesverhouding te tree en te 
leef. Geloof is daardie onstuitbare, onsigbare krag, emosie, energie, 
lief de vir God in Christus. 

Van my kant begin die Godsverhouding met ’n diepe besef van eie 
nietigheid, verlorenheid, sonde- en skuldbesef, maar ek hoor ook die 
blye aankondiging van vergifnis en nuwe lewe in Christus (vs 13).

Hoe gebeur dit dat ek onstuitbaar uitreik na die Vader en Verlosser, 
Jesus Christus? Die antwoord staan ook in vers 13, naamlik deur die 
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Heilige Gees wat belowe is. Die Heilige Gees het by ons ingetrek, 
ons harte van klip herskep en ons in verhouding met God Drie-enig 
geplaas. Die Gees het ons só kragdadig verander dat niemand kan 
twyfel dat ons nou kinders van God is nie (vs 14). Die Gees het ons 
verseël. Ons hele wese en lewe getuig daarvan. Prys God daarvoor, 
want so het Hy ons uitverkies voordat ons gebore was.

My geloof en ewige lewe is louter genade van die Vader, in Christus 
en vir ewig vas deur die Heilige Gees wat in my woon.

Sing: Skrifberyming 1-1:1, 7
Dr. NP Heystek (Klasie) (emeritus)

Maandag 31 Julie

Skrifgedeelte: Romeine 8:31-39 (AFR83/2020)
Fokusgedeelte: Romeine 8:37-39

Meer as oorwinnaars

Ons fokusgedeelte is van die troosvolste in die ganse Bybel. Die 
slot van Romeine 8 gee ons hierdie versekering: Eenmaal kind 

van God, ewig kind van God. Niks kan ons ooit weer van God skei 
nie. Hierdie sekerheid gaan terug tot voor ons geboorte (Ef. 1:3 ev). 
Van ewigheid af, voor die grondlegging van die wêreld, het die Vader 
ons al uitverkies en aan Christus gegee. Ons sekerheid lê dus by die 
Vader, in Christus. So ’n groot genade kan ons nie deurgrond nie, ons 
kan dit net aanvaar, daaroor juig en bly wees. Nie alleen het Christus 
vir gelowiges se sondes betaal nie, maar ontvang ons ook kindskap, 
die Heilige Gees, die ewige lewe en alles wat Christus onder Hom 
verenig (vs 34).

In die gelese perikoop (veral vs 37) lees ons egter dat gelowiges 
dit op aarde beslis nie maklik sal hê nie. In baie lande tans word dui-
sende kinders van God vervolg, ontvoer, verkrag, vermoor, in tron ke 
gestop, verneder (vs 36; Ps. 44:22; Jak. 1:2 v). Christus het die ko-
ninkryk van God kom (her)vestig skeppingswyd, maar dit is nog on-
voltooid. Die voltooiing vind plaas met Christus se wederkoms. Nou 
sug die skepping, ons sug en die Gees sug met ons (Rom 8:18 v).

Tans word tiental oorloë wêreldwyd geveg. Miljoene mense word in 
hongersnood en armoede vasgevang. Infl asie styg skerp. Suid-Afrika 
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is een van die mees moorddadige lande in die wêreld. Gelowiges 
spring hierdie dinge nie vry nie. Maar in Christus, met die hulp van die 
Gees, vrees ons nie. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees (vs 
31)? Alles werk selfs tot ons voordeel (vs 28). 

Daarom is ons meer as oorwinnaars(vs 37). God dra ons deur 
alles!

Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Dr. NP Heystek (Klasie) (emeritus)
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KWARTAAL 3 – DIE CHRISTEN SE IDENTITEIT

AUGUSTUS: DANKBAARHEIDSLEWE, LIGGAAM AS TEMPEL VAN 
DIE HEILIGE GEES (LIGGAAMLIKE VERSORGING, WERKSETIEK, 
RUS) 

’n Lewe van dankbaarheid

Die goeie werke waaroor ons samevattend gedink het aan die einde van Julie, 
gaan ons in meer besonderhede ondersoek in Augustus. Spesifi ek gaan ons 

besin oor ons liggame as ’n tempel van die Heilige Gees, die rol en plek van 
lig gaamlike versorging, rus, eetgewoontes, en die rol en plek van werk in ons 
dank baarheidslewe.

Dinsdag 1 Augustus

Skrifgedeelte: Filippense 1:15-26
Fokusgedeelte: Filippense 1:20, 21

Is my lewe my eie?

Ons hoor gereeld by wêreldse skrywers, fi losowe en motive ring-
sprekers: “Neem beheer van jou lewe. Dis jou lewe, jou tyd, jou 

middele. Gryp elke geleentheid aan om jouself te bevoordeel.” Is jou 
lewe jou eie?

In hierdie Skrifgedeelte sien ons die teenoorgestelde. Paulus is ’n 
ge vangene. As dit van hom sou afhang – as dit sy eie lewe was – was 
hy nie geboei nie. Omdat hy aan Christus behoort en Christus wil 
verheerlik, is hy gebind. Hy skryf vir die Filippense dat hy selfs in twee 
gedeel is. Dit is vir hom verreweg die beste om by Christus te wees, 
maar hy weet ook dat hy nog hier op aarde is ter wille van Christus 
se gemeente. Ons ken die bekende woorde: “Want vir my is die lewe 
Christus, en die sterwe wins.” As hy lewe, leef hy vir Christus! As hy 
sterwe, is dit ’n wins, want dan is hy ook by Christus.

Paulus se lewe is nie sy eie nie. My lewe is nie my eie nie! Christus 
het duur betaal om ons lewe vry te koop van die greep van die sonde! 
Hy het die dood oorwin sodat ons in Hom lewe. Sy Heilige Gees lei 
ons elke dag in die lewe om Christus en sy wil te soek. 

Daarom moet ons ook net soos Paulus in ons fokusverse sê: “Ek 
wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele 



• 226 •

wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe …” ja, “dat Christus met 
alle vrymoedigheid groot gemaak sal word in my liggaam.”

Verheerlik jy die Here, maak jy Hom groot daar waar jy werk, ont-
span of rus? Want my lewe is nie my eie nie!

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 4, 5
Ds. MH le Roux (Marco)(Reitz/Lindley)

Woensdag 2 Augustus

Skrifgedeelte: Filippense 3:7-16
Fokusgedeelte: Filippense 3:12-14

’n Dankbaarheidslewe verg inspanning

Ons moet koers hou, rigting hou! So sê Paulus in vers 16. Ons 
moet die regte pad loop. Ons moet net onthou: dit is nie ons eie 

koers, ons pad en rigting nie. Dit is die pad wat die Here self aanwys.
Paulus deel nou hier uit sy eie lewe en lewensondervinding wat dit 
inhou om op die pad, op die weë van die Here te bly.

Eerstens gaan dit daaroor om te besef wat die belangrikste is, of 
eerder Wie die belangrikste is. Alles wat eers belangrik gelyk het, is 
nou waardeloos. Want daar is Een wat alles in waarde oortref – Jesus 
Christus. Paulus leer ons: Ons moet alles kan prysgee en verwerp om 
Hom, die Enigste te hê. Die besef dat ons voor God geregverdig is, 
vry gespreek is deur Jesus Christus se werk, dit het die hoogste en 
enig ste waarde.

Wanneer ons dit besef het, volg daar inspanning. Alles is deur die 
geloof. Sonder geloof sou ons geen waarde of waardebesef hê nie. 
Maar deur die geloof span ons onsself in. Waarvoor? Om Chris tus 
te ken, die krag van sy opstanding self te beleef, aan sy dood gelyk-
vormig te word (die sonde afsterf) en vir Hom te leef (nou en vir ewig) 
– vers 10, 11. Elke dag moet ek hierna gryp, dit najaag soos ’n wed-
loop. Hoe? Ek los wat agter is en strek my uit na wat voor is. Dis 
inspanning deur die geloof. Los wat agter is – die leuens, waardelose 
bates, sonde. Strek uit na wat voor is – die lewe in en deur Christus!

Sing: Psalm 71-1:1, 2
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)
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Donderdag 3 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 6:12-20
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 6:19 (AFR33/83)

My seksualiteit in diens van God

Ons leef nog altyd in ’n seksbehepte wêreld. Mense oor die eeue 
heen redeneer dat seks deel van ons natuurlike drange is en ons 

behoort vry daaraan uiting te gee. Hierdie mense reken dat dit so 
na tuurlik is soos eet. As jy honger is, eet jy en om dit te verbied of te 
beperk,is ongesond. Daar is dus die oortuiging dat seks vir almal vry 
is sonder beperkinge.

Die mens bestaan uit siel, gees en liggaam. Die mense in Korinte 
het geredeneer dat jou gees en liggaam los van mekaar is en nie ’n 
invloed op mekaar het nie. Volgens hulle was ons geestelik een met 
Christus, maar liggaamlik kon ons maar onsself oorgee aan seks en 
doen net wat ons wil. Paulus skryf vir die gelowiges. Julle is reg, ons 
is vry, maar ons kan nie maar net doen wat ons wil nie. Nie alles is 
goed nie.

As gelowige is jy deel van die liggaam van Christus en daarom kan 
jy nie met enige iemand anders as jou huweliksmaat omgang hê nie, 
want dit sou wees of Christus Self dan met so iemand omgang het. Jy 
is heilig gemaak deur die bloed van Christus en jy het die Gees in jou, 
wat jou ’n tempel van die Heilige Gees maak. 

As jy seks buite die huwelik of buite die grense het wat God gestel 
het, dan sondig jy teen God en jou eie liggaam, want seks is iets wat 
binne-in jou gebeur, jou liggaam en gees is nie los van mekaar nie. 
Ons is onder nuwe beheer, die beheer van die Heilige Gees en nie 
ons drange nie (Gal. 5:16).

As gelowige behoort jy totaal aan die Here en deel van ’n dank-
baar heidslewe is om ook jou seksualiteit in diens van God te stel tot 
sy eer.

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 5
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)
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Vrydag 4 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:1-7
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:4 (AFR33/83)

My liggaam behoort ook aan my huweliksmaat

Sekere mense in die kerk van Korinte het gesê dat dit goed is vir ’n 
man om nie aan ’n vrou te raak nie. Dit impliseer dat die mens dan 

weg moet bly van seksuele intimiteit. Paulus stel hierdie miskonsepsie 
reg deur te sê dit is beter vir elke man om sy eie vrou te hê en vir elke 
vrou om haar eie man te hê, en dan binne die grense van ’n huwelik 
in mekaar se seksuele behoeftes te voorsien.

Dié gedagte se wortels lê al diep in die begin van die blaaie van die 
Ou Testament. Toe die Here vir Eva gemaak het en na Adam gebring 
het, het die Here in Genesis 2:24 gesê: Daarom sal ’n man sy vader 
en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.

Die Here het huweliksmaats gemaak om een te wees in alle 
opsigte. Om een te wees, het die Bybelse idee om aanmekaar geplak 
te wees, om aan mekaar te kleef met die houding van “Wat myne is, 
is joune, en wat joune is, is myne”. Ook jou liggaam in ’n huwelik is 
nie joune nie, maar behoort volkome aan jou huweliksmaat om op te 
pas en te geniet.

Paulus sê die beste teenmiddel teen onsedelikheid is vir getroude 
mense om seksuele intimiteit met mekaar te geniet en julle eenwees 
met mekaar te vier en te bevestig. Binne die grens van ’n huwelik 
moet man en vrou mekaar dien met hulle liggame.

Die duiwel kan ons maklik verlei as gevolg van ’n gebrek aan self-
beheersing. Daarom moet man en vrou mekaar gereeld dien met 
hulle liggame deur seksuele intimiteit. Dit is nog ’n manier waarop 
ons ook in ons huwelike ’n lewe kan leef wat God eer.

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)
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Saterdag 5 Augustus

Skrifgedeelte: Romeine 11:33 – 12:2
Fokusgedeelte: Romeine 12:1, 2

My denke in diens van God

Ons dankbaarheidslewe word uitgedruk in ons dienswerk aan die 
Here. Ná die aangrypende lofsang oor ons verlossing aan die 

einde van Romeine 11, word ons weereens gewys op die oorsprong 
van ons dankbaarheidslewe: God het Hom in Christus oor ons ontferm 
(12:1). As mense wat verlos is, word ons tot ’n dankbaarheidslewe 
opgeroep. Dit beteken toewyding aan die Here.

In vers 2 hoor ons twee dinge wat hierdie toegewyde lewe behels:
 vermyding van die slegte invloede in die wêreld; en
 verandering deur ’n nuwe denkpatroon aan te kweek.

Dit beteken dat gelowiges nie deur die skema of patroon van die 
sondige wêreld gevorm moet word nie. Dit moenie die model of voor-
beeld vir die Christelike lewe en ons toewyding aan God wees nie. 
Christus het ons van die denkpatrone van die wêreld verlos. Al leef 
ons nog met ons fi siese liggame in die wêreld, leef ons met denke wat 
verander en nuut gemaak word, soos mense wat aan God se koninkryk 
behoort. Om in diens van die Here te staan – my dankbaarheidslewe 
– begin dan by die verandering en vernuwing van my denke.

As gevolg van ons sondigheid en die invloed van die wêreld kan 
ons nie reg dink nie. Deur die voortgaande werking van die Heilige 
Gees moet ons denke verander word. Waarom ons denke verander? 
Want ons denke bepaal ons dade. Uiteindelik bepaal dit ons leefstyl 
en gedrag.

Die Heilige Gees werk in ons om ons denke so te verander. Hy 
vernuwe ons denke deur die Woord. Daarom is dit belangrik dat ons 
die Woord sal lees, oordink en daarna luister, sodat ons daarvolgens 
kan leef.

In plaas daarvan dat ons ons deur die skema van die wêreld laat 
vorm, laat God ons denke verander deur die werking van die Heilige 
Gees en die Woord. So stel ek my denke in diens van God.

Sing: Psalm 107-1:1, 3
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
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Sondag 6 Augustus

Skrifgedeelte: Romeine 12:4-8
Fokusgedeelte: Romeine 12:4-8

My gawes in diens van God

Ons toewyding en diens aan die Here is alleen moontlik omdat 
God Hom in Christus oor ons ontferm het en so die sonde oorwin 

het. Daarom bly ons nie meer in die sonde nie. Ons word geroep om 
die Here in toewyding te dien uit dankbaarheid vir sy verlossing en 
genade. Hierdie toewyding begin by die verandering van ons denke 
en werk dan uit na ons leefstyl en gedrag.

In ons dienswerk vir die Here word ons deur die werking van die 
Hei lige Gees toegerus met spesifi eke gawes. Die gawes moet nou 
nie maak dat ons meer van onsself sal dink as wat ons behoort nie 
(vs 3). Ons is diensbaar tot eer van die Here. Daarom moet ons in be-
sa digdheid en ootmoed erken dat die Here spesifi eke gawes aan sy 
kinders gee om volgens sy wil aan Hom diensbaar te wees.

Die gawes wat die Here aan sy kinders gee, wys in die eerste plek 
op ons dienswerk in die kerk. Wanneer gelowiges se lewe aan die 
Here gewy word, behoort dit eerstens in Christus se kerk sigbaar te 
wees.

Paulus vergelyk die kerk met ’n liggaam waarin lede elkeen tot ’n 
spe sifi eke nut en funksie geroep word. In die kerk het ons nie dieselfde 
gawes nie, maar word ons geroep om elkeen met ons besondere 
gawe die liggaam van Christus te dien.

Die gesindheid waarin ons die Here met ons spesifi eke gawes 
dien, is ook belangrik (vs 8). Dit kom daarop neer dat ons vergenoeg 
sal wees met die gawes wat die Here aan ons gegee het. Laat ons 
in di vidueel, maar ook gesamentlik die Here sonder bymotiewe en ge-
willig, saam met ander gelowiges dien.

Sing: Psalm 116-1:9, 10
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
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Maandag 7 Augustus

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:18-20 
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:18 (AFR83/2020)

As Geesvervulde moet ek selfbeheersd wees in my drankgebruik

Paulus gaan in dié gedeelte voort om praktiese riglyne te gee aan 
die gelowiges in Efese oor hoe hulle moet lewe. Dit is heeltemal 

anders as hulle vroeëre lewe. Toe was hulle “die ene duisternis, maar 
nou in die Here is hulle lig” (5:8). Hulle moet nou “leef as mense van 
die lig” en nie “meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duister-
nis nie” (5:11).

Hierdie vroeëre lewe wat “die ene duisternis” was en “die vrugtelose 
praktyke” was onder andere die bywoning van heidense feeste waar 
die feesgangers losbandig tekere gegaan het. Hulle het hulle in alle 
opsigte te buite gegaan, ook met drank wat vrylik gevloei het en hulle 
dronk gedrink. Dié dinge behoort egter nou tot die verlede, ook die 
mis bruik van drank.

Ons kry hier nie ’n algehele verbod op drankgebruik nie, maar op 
drankmisbruik. Teenoor losbandigheid wat kenmerkend is van ’n on-
ge lowige, moet daar by die gelowige selfbeheersing wees, ook wan-
neer hy drank gebruik. Selfbeheersing as vrug van die Gees (Gal. 
5:23) is ’n eienskap van ’n gelowige en daarom word die gelowige 
dan ook opgeroep om vervul te word met die Gees.

Die teenstellende vergelyking tussen die te buite gaan aan drank 
teen oor die vervulling van die Gees is ietwat vreemd. Maar dit word 
duidelik wanneer ons besef dat die woord “vervul” ook kan beteken 
“om beheers te word”. ’n Mens wat onder die invloed van drank is, 
word daardeur beheers – dit wys duidelik in die persoon se woorde 
en optrede. Dit mag nie. Nee, ons moet geheel en al deur die Heilige 
Gees beheers word en onder sy invloed leef. En dan sal ons ook 
selfbeheersing toepas wanneer ons drank gebruik. 

So dank ons God die Vader ook met ons optrede vir die nuwe lewe 
wat ons in Christus het.

Sing: Psalm 104-2:7, 8
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Dinsdag 8 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 10:23 – 11:1
Fokusgedeelte:   Korintiërs 10:31 (AFR83)

Ons moet alles tot eer van die Here doen – ook wanneer ons eet 
en drink

Die gelowiges van die gemeente van Korinte het in ’n heidense 
omgewing geleef. Op verskillende maniere het hulle in aanraking 

gekom met vleis wat in die afgodstempels geslag en aan afgode ge-
off er is. Dit kon vleis by ’n heidense gasheer se huis aan tafel wees of 
gewoon vleis wat in ’n slaghuis gekoop is.

Die vraag in die gemeente was: Mag ’n gelowige daarvan eet of 
nie? Daaroor was daar nie eenstemmigheid nie. Die voorstanders 
van die eet van sulke vleis het geredeneer dat die Here alles gemaak 
het en dat alles aan Hom behoort. Mens kan dus van die vleis eet. Die 
teenstanders van die eet van sulke vleis, waaronder Paulus, het gesê 
hulle eet eerder ter wille van die mense wat swakker in die geloof 
is, nie van die vleis nie. Dit is vir die swakkeres in die geloof ’n pro-
bleem om sulke vleis te eet, en daarom moet die ander liewer ook nie 
daarvan eet nie.

En dan trek Paulus die saak deur na die beginsel: “... wat julle ook 
al doen, doen alles tot eer van God.” Die eer van God moet deurslag-
gewend wees in alle sake – selfs in die vanselfsprekende dinge soos 
ons eet-en drinkgewoontes. Hulle maag kan hulle god wees (Fil. 3:19) 
deur te veel te eet en te drink, selfs ook deur te min te eet en te drink. 
Dit kan lei tot eetversteurings en afhanklikheidsprobleme.

Paulus het egter nie net gepraat nie. Hy sê: “Volg my voorbeeld, 
soos ek die voorbeeld van Christus volg” (11:1). Christus het nie sy 
eie belang gesoek nie. Hy was bereid om dit prys te gee, sodat die 
son daar gered kon word. En daardeur het Hy God verheerlik. Paulus 
het Christus se voorbeeld nagevolg deur nie sy eie belang te soek 
nie. Daarmee die oproep: Ons eet-en drinkgewoontes moet tot eer 
van God wees!

Sing: Psalm 146-1:5
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Woensdag 9 Augustus

Skrifgedeelte: Prediker 9:1-10
Fokusgedeelte: Prediker 9:7 (AFR83/2020)

Eet en drink met vreugde en ’n vrolike hart

Ná al die Prediker se donker gedagtes oor die verganklikheid van 
alle mense se lewe, kom die positiewe oproep van vers 7 byna as 

’n verrassing:
• Gaan eet jou brood met vreugde;
• en drink jou wyn met ’n vrolike hart.

Met brood en wyn word bedoel die mens se daaglikse voedsel en 
drank. Die mens werk hard om kos en wyn op die tafel te kry. En na al 
die geswoeg en harde werk kan die mens by die tafel gaan aansit en 
met vreugde sy kos eet en met ’n vrolike hart sy wyn drink. 

Dit is in wyer sin ’n oproep om die lewe te geniet. Daar is byna geen 
groter vreugde en genot as om saam met goeie vriende ’n heerlike 
ete en ’n glasie wyn te geniet nie.

En dit mag. Die Prediker begrond sy oproep in die tweede deel 
van vers 7: “God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen.” Oor die 
betekenis van die woorde is daar verskillende menings. Die aan-
neem likste is dat God voedsel en drank vir sy kind wat Hom dien 
(12:13), wil gee, want ook die gawes wat Hy gee, het Hy lankal reeds 
so bepaal. En Hy wil hê dat sy kind die gawes geniet. 

Ons kan met vreugde en ’n vrolike hart eet en drink, want ons 
doen dit nie met ’n gesindheid van “want môre sterf ons” nie (1 Kor. 
15:32), maar met die wete dat God ons van die verganklikheid bevry 
het (Rom. 8:23).

Jesus Christus het die dood oorwin en ons sien uit na die onver-
gank like, wanneer ons die nuwe wyn in God se nuwe koninkryk sal 
drink (Matt. 26:29).

Sing: Psalm 23-1:3
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)



• 234 •

Donderdag 10 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 4: 6-11
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 4: 7 (AFR83)

My liggaam in diens van God

Die eerste woorde van die Kategismus spel dit uit dat ek met 
liggaam en siel aan Jesus Christus behoort. Met sy kruisbloed 

het Jesus my liggaam gekoop, ’n kunswerk wat deur God geskep is, 
sê Psalm 139. Ek moet God dus met my liggaam dien.

Dit klink so goed om dit te kan sê, en tog is daar eeue gelede geglo 
dat jou liggaam minderwaardig is. Daar was hierdie heidense ideë dat 
die lewe in vlakke van hoog tot laag ingedeel is en die liggaam was 
van die laer orde. 

Ons bely egter dat ons liggaam kosbaar en in diens van God is. 
Paulus verwys daarna in 2 Korintiërs 4. Hy skryf oor homself en ander 
wat deur God geroep is om die evangelie van Christus te verkondig. 
Hy noem hulle kleipotte, wat na hulle nederige liggaamlike krag ver-
wys.

Hierdie beeld van die kleipot kan ons op alle gelowiges van toepas-
sing maak. Die hoofsaak is egter dat daar binne die kleipot die skat 
van die nuwe lewe in Christus is wat deur die Heilige Gees in ons ge-
plant is en versorg word.

Met my hele menswees dien ek God, maar ek kan in my neerbuig 
voor God soms liggaamlike swakheid en swaarkry beleef. Dit kan 
die gevolg wees van aanslae en beproewinge en ouderdom. Paulus 
noem ook in vers 8 en 9 dinge wat ons teen die grond wil gooi. Dit is 
dinge wat ook jou liggaam raak en so die kleipot kan kraak. Ons troos 
is egter dat hoe groter die krake, hoe meer word die skat binne jou 
sigbaar (vgl. vs 11); hoe meer word die lewe van Jesus in en deur jou 
sigbaar. Ons ken dit – iemand wat die pad van liggaamlike swaarkry 
en opoff ering gestap het, iemand met groot krake in die kleipot en tog 
straal die vreugde in Christus daardeur.

Sing: Psalm 119-1:21
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Vrydag 11 Augustus 2023

Skrifgedeelte: Psalm 66:1-20
Fokusgedeelte: Psalm 66:4, 16, 17 (AFR83)

My liggaam en aanbidding

Deur die Heilige Gees wat in ons woon, moet ons met ons hele 
lewe bewys dat ons God dankbaar is vir alles wat Jesus vir ons 

ge doen het (HK v/a 86). Dankbaarheid moet veral gewys word en ons 
doen dit met ons hele lewe, siel en liggaam. Ons gaan veral fokus op 
hoe ons ons dankbaarheid deur ons liggaam soos ’n dankoff er aan 
God gee.

’n Rekenaar kan indrukwekkende dinge doen, maar dit het ’n groot 
swakheid in dié sin dat dit geen lewe of emosie kan toon nie. Selfs 
al kan ’n robot maak of hy lewe of emosies toon, word dit nog steeds 
kunsmatige lewe genoem – so koud en meganies. God het die mens 
geskep om regtig te kan lewe en Hy het die mens toegerus om met 
Hom te kan kommunikeer.

Hoe wonderlik het God ons as mens liggaamlik toegerus om Hom 
te kan aanbid. In die Psalm wat ons gelees het, lees ons van ’n ver-
stand en ’n mond wat kan juig en sing, wat kan vertel en bely. Ons 
lees van ’n digter wat ver na God se tempel kon loop en met sy hele 
liggaam was hy daarby betrokke om vir God te off er en voor Hom 
neer te buig.

So kan ek elke dag vir God my dankbaarheid wys: met ’n hart wat 
ver lang en vol liefde is; met ’n mond wat lag en jubel; met ’n gesig wat 
soms bly is, soms trane wys en soms van skaamte bloos; met ore wat 
kan luister; met ’n brein wat kan dink en peins en wonder; met bene 
wat kan opspring; en met hande wat ek biddend na God kan uitsteek 
(Ps. 63:5).

Sing: Psalm 66-1:1, 6
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Saterdag 12 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:35-58
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7: 42, 43 (AFR83)

My liggaam en die opstanding

Onthou jy nog die mooi belydenis in Sondag 1: Dat ek met my 
liggaam en siel in lewe en in sterwe aan Jesus, my Verlosser, 

behoort. Ek behoort dus ook met my liggaam vir altyd aan Hom – met 
my dood, deur my dood heen en ná my dood. Niks kan my van die 
lewe in Christus skei nie! My liggaam bly vir Jesus kosbaar, al ver-
brokkel my liggaam ook. Hy het sy kruisbloed daarvoor gestort.

As gelowiges lewe ons dus met hierdie lewende hoop dat met ons 
dood alles nie verby is nie. Nee, ons het die vaste verwagting dat 
daar ’n dag van opstanding sal wees wanneer Jesus op die wolke na 
hierdie wêreld sal terugkom. 

Hierdie gebeurtenis beskrywe Paulus in die Skrifgedeelte wat 
ons gelees het. Hy gebruik die beeld van die saadkorrel om dit 
te verduidelik. Jou liggaam is soos ’n saadkorrel en met jou dood 
word die saad in die grond “geplant”. Petrus sê ook dat God deur sy 
Gees in ons die saad van die nuwe lewe geplant het en dat dit on-
ver ganklike saad is (1 Pet. 1:23). Al word jou liggaam met jou dood 
soos ’n saadkorrel in die grond weggelê, bewaar God in jou hierdie 
le wenssaad, al word jou liggaam soos stof.

Met die opstanding verander hierdie lewenssaad in ’n geestelike, 
on verganklike liggaam met ’n hemelse gestalte. In ’n oogknip sal ons 
verander word (vs 52). Dieselfde liggaam as nou, maar so anders. 
Paulus praat van Jesus as hy in Filippense 3:21 sê: “Deur die krag 
waar mee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige lig-
game verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees.”

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Sondag 13 Augustus

Skrifgedeelte: Psalm 127 en 128
Fokusgedeelte: Psalm 127: 2 (AFR83)

My liggaam en God se onmisbare hulp

Hy het so hard gewerk, want hy wou baie ryk word. Hy moes selfs 
groter skure bou vir die berging van sy oes. Hy het sy liggaam dag 

vir dag ooreis. Hy was verslaaf aan sy arbeid. Daarom noem Jesus 
hom die ryk dwaas in die gelykenis, want hy was nie ryk in God nie 
(Luk. 12).

Die boodskap van Psalm 127 is dat jy in jou dagtaak hard mag 
werk. Dit word selfs in vers 3-5 aangeprys – ’n jong pa wat met sy 
jeug dige krag vir sy seuns die voorbeeld van harde werk gee en hulle 
daardeur ook inspireer. Hardwerkendheid is mooi en goed, maar jy 
moet ook weet dat daar vir jou liggaam grense is. Jy mag jou liggaam 
nie misbruik nie en jy kan nie alleen berge versit nie. Jy het die Here 
se hulp elke oomblik nodig. Daarsonder is alles tevergeefs. Daar is 
dus grense vir wat jy kan aanpak en ook grense vir die lengte van jou 
werksure.

Ons het die seën van die Here vir ons dagtaak so nodig. Psalm 
128 noem dit so mooi dat dit goed gaan met elkeen wat die Here in sy 
arbeid dien. En ons kan op die Here vertrou, want die Here kan groot 
dinge doen. Hy kan droë spruite in waterstrome verander (Ps. 126:4). 

Wat ’n wonderlike geskenk is my liggaam nie om daarmee in my 
daaglikse werk God te dien – daarom moet ek ook rus om weer nuwe 
krag vir ’n nuwe week op te bou.

Sing: Psalm 128-1:1
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Maandag 14 Augustus 

Skrifgedeelte: Eksodus 20:1-11
Fokusgedeelte: Eksodus 20:8-11

Die ware betekenis van die Sabbat – vind jou rus in God

Die Sabbat is een van die goed wat in vandag se tyd al hoe meer 
geïgnoreer word, maar tog is dit ’n baie belangrike deel van ons 

Christelike lewe. In die volgende drie dae se dagstukkies gaan ons 
stilstaan by wat die ware betekenis van die Sabbat is, hoe ons as 
Nuwe-Testamentiese Christene die Sabbat moet vier en laastens wat 
die ewigheidswaarde van die Sabbat is.

Die woord “Sabbat” beteken in Hebreeus: rus, ophou, nalaat, on-
der breek, wegsit, verwyder. Hiermee saam is daar ook ’n gedagte 
van heiliging (d.w.s om vir God afgesonder en tot diens te wees) en 
fees viering.

Dit gebod om die Sabbat te vier, is ’n positiewe gebod. Dit wil sê 
dis iets wat jy moet doen omdat dit tot jou voordeel sal strek wanneer 
jy dit doen. Die motivering wat God gee, is dat jy moet onthou dat die 
kli maks van die skepping nie met die maak van die mens bereik is nie, 
maar met God se rus. Die heiligheid van die Sabbat beteken dat jy jou 
rus in God moet vind.

Die lewe vandag is so gejaagd. Daar is net een plek waar jy ware 
rus kan vind en dit is by God en jy kan dit net doen in Jesus Christus. 
In Matteus 11:28-29 sê Hy: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en 
oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van 
My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir 
julle gemoed.”

Vind jou ware rus in God. Kom na Jesus toe.

Sing: Psalm 84-1:1, 2
Ds. JG van der Walt (George) (emeritus)
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Dinsdag 15 Augustus
 
Skrifgedeelte: Matteus 12:1-8
Fokusgedeelte: Matteus 12:8

Hoe moet ons as Nuwe-Testamentiese Christene die Sabbat vier?

Die Fariseërs  en rabbi’s het die bedoeling van die Sabbat heeltemal 
gemis. Hulle het daarna gestreef om aan God ’n “onberispelike” 

Sabbat te wy. Dit het daarop neergekom dat hulle God se guns en rus 
op ’n manier wou verdien.

Die Sabbat is nie ’n klomp “moenies” en “mag nie’s” nie. Om te 
maal, is een van die 39 soorte werk wat volgens die Fariseërs nie op 
die Sabbat gedoen mag word nie, en dit is waarvan hulle Jesus se 
dissipels beskuldig het.

Jesus wys die Fariseërs daarop dat Hy “Here van die Sabbat is” en 
dat Hy daarom ook kan aandui wat die ware Sabbat is. Dit is beslis nie 
die wettiese interpretasie wat die Fariseërs daaraan gegee het nie. 
Jesus wys hulle daarop dat die Sabbat ’n dag van bevryding van die 
las van sonde is, ’n lewe van oorwinning in God.

Die viering van die Sabbat in die Ou Testament was ’n heenwysing 
na die vryheid, ontspanning en rus wat in God deur Christus ons deel 
kan word. Jesus het in die volheid van die tyd gekom om die vierde 
gebod volmaak te vervul. 

Daarom is ons feesviering van die Sabbat gefokus op Jesus se 
oor winning van die dood met sy opstanding. Ons vier fees oor die 
vrede en rus wat God in Jesus Christus aan elkeen gee wat Hom as 
sy Verlosser en Saligmaker aangeneem het.

Die vierde gebod het nie verval nie. Ons kom dit egter nie op ’n 
wettiese manier na soos deur die Fariseërs voorgeskryf nie. Ons kom 
dit na deur fees te vier oor die verlossing en bevryding wat Jesus vir 
elk een gee wat in Hom glo. Vier jy nog fees oor die rus wat jy in die 
ver lossing van sonde deur Jesus ontvang het?

Sing Psalm 116-1:1, 7
Ds. JG van der Walt (George) (emeritus)
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Woensdag 16 Augustus

Skrifgedeelte: Hebreërs 4:1-11
Fokusgedeelte: Hebreërs 4:7

Ons is op pad na ’n ewige rus

Die Sabbat en die rus van God wat ons hier in hierdie bedeling 
beleef, is maar net ’n voorloper vir die ewige rus waarheen ons op 

pad is. In die kerk (onthou ons as gelowiges is die kerk), en die vrede 
wat daar nou reeds tussen gelowiges en God is deurdat hulle in Hom 
glo, is daar reeds ’n voorsmaak van die ewige rus wat vir ons wag.

In die versorging van armes, die ondersteuning van lydendes en 
die siekes wat besoek word, sien ons so ’n stukkie hemel van die 
heer like volmaaktheid wat kom. In Openbaring 21:3 en 4 gee die Here 
vir ons ’n kykie hoe hierdie ewige heerlikheid lyk. Ons sal permanent 
by God wees en daar sal nie meer trane, hartseer, pyn of dood wees 
nie.

Hiermee saam kom daar egter ook ’n ernstige waarskuwing. Nie 
almal gaan in die rus van God ingaan nie! Ons sien dit in die voorbeeld 
van die Israeliete wat nie op God vertrou het en sy beloftes geglo het 
nie. Hulle kon die beloofde land nie ingaan nie.

Daar is egter nog hoop. Dit is nog nie te laat nie. Daar is wel ’n 
drin gendheid aan hierdie hoop gekoppel. Vandag nog! Moenie wag 
nie, want dan kan dit dalk te laat wees! Niemand weet wanneer dit sy 
bestemde tyd is om hierdie lewe te verlaat nie. “Vandag, as julle sy 
stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie.”

God se ewige rus is slegs vir diegene wat in Jesus glo as hulle 
per soonlike Verlosser en Saligmaker. Is God se ewige rus vir jou 
beskore? Glo in Jesus en begin vanuit daardie geloof leef en beleef 
die heerlike voorsmaak van God se ewige rus wat wag.

Sing: Skrifberyming 18-7:1, 12
Ds. JG van der Walt (George) (emeritus)
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Donderdag 17 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Samuel 16:5-14; Psalm 131
Fokusgedeelte: Psalm 131:2 (AFR53)

Vind innerlike rus deur voor God klein te wees!

Alle mense wil graag gelukkig wees. ’n Groot deel van hierdie geluk 
word beskryf deur die woorde “rus” en “kalmte” waarvan ons in 

Psalm 131 lees.
Indien u ook na hierdie innerlike rus en kalmte op soek is, mag u 

by voorbaat weet: Dit is beskikbaar, en God wil dit graag vir u gee. 
Aan die kruis het Jesus dit reeds vir u berei. Maak nou ook seker dat 
u die regte roete volg wanneer u op reis gaan om hierdie kosbare skat 
te gaan opeis!

Weereens lê die geheim nie in menslike groot-wees nie. Inteendeel! 
Kyk maar net na die insident met Simeï as u wil sien hoe Dawid 
selfverloënend op die Here gewag het, en daarom ook sy vernedering 
in God se hande kon lê. Ons sou kon sê dat Dawid sy vernedering 
ge lowig aan God oorgee ... in die verwagting dat Hy dit vir hom in ’n 
wins sal omskep (Rom. 8:28).

Die gesindheid wat hiervoor nodig is, is dié van ’n gespeende kind. 
Anders as die kind wat nog gesoog word, het die gespeende kind 
ge leer om sy moeder te vertrou. Hy het geleer dat die moeder sy 
be hoeftes beter ken as hyself. Daarom kan hy hom onbevange aan 
die avontuur van kind-wees wy, terwyl die moeder se liefde oor hom 
waak, en die waarborg is dat “niks hom sal ontbreek nie”.

Begryp u nou meer van Dawid se diep, innerlike rus? Begryp u 
meer van die vrede wat God graag ook vir u as verbondskind wil 
gee? Wees u maar net vir die Here ’n gehoorsame kind. Vertrou u 
Vader soos die gespeende kind sy moeder vertrou. Dan sal u met 
verwondering ervaar hoe Hy in die oortreff ende trap vir u alles doen 
wat van Hom as troue Vader en Verbondshoof verwag word!

Sing: Psalm 131-1:1, 2, 3 (melodie Ps. 134)
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
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Vrydag 18 Augustus

Skrifgedeelte: Psalm 121
Fokusgedeelte: Psalm 121:2

Afhanklikheid van die Here

Is dit regtig so eenvoudig, so vanselfsprekend? Is dit wat in hierdie 
Psalm oor God gesê word in ons wêreld-sonder-God, nie té roos-

kleurig, té eensydig, in stryd met die ervaring van talle mense nie? Ons 
moet die Bybel egter baie kinderliker, onmiddelliker en ontvankliker 
leer lees en leer om ook so daarna te luister. Die digter-sanger is ’n 
pelgrim, op pad na een van die tempelfeeste in Jerusalem. Dit gaan 
in hierdie feeste oor ontmoeting met die Here. Die digter kom uit ’n 
omgewing waar hy as vreemdeling bedreig is deur mense wat vyandig 
teenoor hom optree (Ps. 120). In Psalm 122 het hy sy bestemming 
bereik. Hy is verruk oor die skoonheid van die stad en wek almal op 
om vir die vrede van Jerusalem te bid. In Psalm 121 is hy egter nog 
op pad en dit is beslis nie ’n maklike pad nie. Dit is ’n onherbergsame 
bergwêreld, vol gevare. Hy het werklik hulp nodig. Wat hy dan as 
sy reisplan bely, het sy oorsprong nie in ’n teorie oor God of bloot 
sy eie ervaring nie, maar in God wat Hom in die geskiedenis van sy 
volk bekendgemaak het as die Beskermer. Daarom is die digter juis 
op pad na Jerusalem, na Hom wat as almagtige God kan help en as 
getroue Vader wil help (vgl. HK vr. 26). As die digter in sy moeilike 
omstandighede daaraan dink, styg hy bo homself en sy omstandighede 
uit. Hy is ook my beskermer: my hulp kom van Hom, vir altyd die 
getroue God van die verbond, die Almagtige wat alles gemaak het 
en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Hy het Homself ten 
slotte in die één onvergelykbare bevrydingsdaad, die stuur, dood en 
opstanding van sy Seun, bekendgemaak en daardeur al sy dade as 
helpende reddingsdade gewaarmerk en herkenbaar gemaak. So 
moet ons hierdie lied lees – nee, sing: in kinderlike oorgawe en op die 
lewende, heilige God Self fokus, Hom aanbid en Hom bely en sê: Wie 
is soos U, o Here?!

Sing: Psalm 121-1:1 of 121-2:1
Ds. H Dijkstra (Hessel) (emeritus)
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Saterdag 19 Augustus

Skrifgedeelte: Lukas 12
Fokusgedeelte: Lukas 12:22-34

Soek eerste dinge eerste!

Bekommernis oor jou lewe is om soos ’n skip wat op die woeste see op 
en af op die golwe wieg en skud, deur die golwe van bekommernis 

heen en weer geruk te word. Maar Jesus sê vir sy dissipels, en deur 
hulle vir sy kerk, vir my en jou: “Moet julle nie bekommer oor julle 
lewe oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet 
aantrek nie” (vs 29).

Waaroor mag jy jou nie bekommer nie? Oor kos en klere! Dis alles 
dinge waaroor ongelowiges hulle koppe hier op aarde breek. Hulle 
hele lewe wentel om die hier en die nou: kos en klere en geld en oor-
lewing. Die kind van God is tog vir hoër dinge geskape as om net te 
eet en aan te trek op aarde. Die hoogste doel van die mens is nie op 
sy lewetjie hier op aarde gerig nie. Ek en jy leef as beelddraers van 
God vir ’n hoër doel: om Hom te verheerlik. Ons lewe, as verloste 
mense, draai nou om Jesus Christus, die Brood van die ewige lewe 
en ons verhouding met Hom deur Wie ons geestelik gevoed word.

Dit beteken nie dat ons nie steeds moet werk vir kos en klere nie, 
maar ons moet besef waar kom ons kos en klere vandaan. Jesus 
sê dat gelowiges God as Vader het wat weet wat hulle nodig het (vs 
30). As Vader ontsnap nie een van jou behoeftes Hom nie. Hy gee 
vir jou selfs meer as hierdie lewe, Hy gee vir jou as Herder die groen 
weivelde van sy ewige koninkryk (vs 32).

Waarvoor moet ek en jy dan lewe? Vir God se rykdomme. Vir sy 
ko ninkryk (vs 31). Dit is waar Christus regeer, waar sy blye evangelie 
verlossing bring, waar sy Gees werk. Die wonder is, wanneer ons 
God in fokus het, “... dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee” (vs 31).

Maak plek vir God in jou lewe en Hy maak vir jou leefruimte op 
aarde. Kom ons kry weer ons fokus ingestel op God. Kom ons soek 
eerste dinge eerste. Of waarvoor leef jy regtig?

Sing: Skrifberyming 17-1:1, 5, 6
Ds. TJ Potgieter (Theuns) (emeritus)
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Sondag 20 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Konings 19:1-21
Fokusgedeelte: 1 Konings 19:14, 18

By moedeloosheid – gaan dit om sukses of seën?

Ons leef in ’n sukses-gedrewe samelewing. Jy móét slaag en iets 
bereik …! Arme Elia – juis toe hy gedink het dat hy sukses behaal 

het, tuimel alles inmekaar. Soos ’n boef vlug hy vir sy lewe. Al sy 
werk onder die volk van God, sy moed voor die goddelose Agab, sy 
geloofsvoorbeeld, sy gebede, sy geloof was tevergeefs! “Ek het baie 
geywer vir die HERE … ék het alleen oorgebly … hulle soek mý lewe 
…” Misluk! “… die kinders van Israel het ú verbond verlaat, ú altare 
afgebreek en ú profete … gedood …” Ek én u … het misluk!

Die Bybel is vol van sulke mislukkings: Adam, Eva, Jakob, Petrus. 
En Christus aan die kruis … morsdood!? En jou en my lewe – vol van 
mislukkings, nè?! Die goeie wat ek wil, doen ek nie; en die kwade 
wat ek nie wil nie, doen ek wél … (Rom. 7:15-24). Vir die moedelose 
Elia sê die HERE: Dink ’n bietjie weer! Ek het ’n groter plan as jou 
korttermyn sukses-idee. Ek maak deur verdrukking, benoudheid en 
mislukkings heen vir My ’n volk bymekaar wat volhard in die geloof. 
“Ek sal seweduisend in Israel laat oorbly wat nie vir Baäl aanbid het 
nie” (vs 18). Die gelouterde oorblyfsel uit alle volke en tye sal die 
Nuwe Jerusalem beërwe. Dit gaan nie om jóú sukses nie, maar om 
God se seën! Het jy al só na jóú lewe en mislukkings gekyk? Wou 
God jou nie miskien daardeur seën, jou daardeur louter om jou óók 
deel van daardie volk van Hóm te maak nie?

Hulle roep: “Hosanna!”, en ’n week later: “Kruisig Hom!” Jesus sterf 
ver nederend aan ’n vloekhout! Geen sukses vir Jesus nie – menslik 
gesproke ’n mislukking? Maar tog, sý kruis was die grootste seën 
ooit! Ook vir jou. Die “mislukking” van die kruis bring Jesus uit by die 
sukses van die opstanding en die ewige lewe.

Vir die moedelose Elia (en vir jou) sê die HERE: Daar is werk vir 
jou in my koninkryk! “Gaan salf vir …” (vs 15-18). Volhard in die be-
proewinge en in die geloof. God is op pad na Sion. Jou swaarkry in 
die geloof is vir jou wins in Christus!

Sing: Psalm 42-1:1, 5, 7
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)
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Maandag 21 Augustus

Skrifgedeelte: Matteus 11:25-30
Fokusgedeelte: Matteus 11:29

Die teenstrydige wonderkarakter van Christelike rus

Die eenvoudige mense aan wie God die geheim van die Christelike 
rus bekendmaak, is die ware gelowiges. Die rede waarom “slim” 

en “geleerde” mense nie hierdie rus kan verstaan nie, is omdat die 
opdragte van Jesus in ons Skrifgedeelte logies nie eintlik sin maak 
nie.

Volgens Jesus sal die ware rus gevind word wanneer: (a) jy, dood-
moeg gejaag, tog nog bereid is om iewers heen te gaan, (b) jy, reeds 
oorlaai, nog verder iets opneem, (c) jy iets aanleer wat reeds bekend 
is, en (d) jy uiteindelik dit “vind” wat tog nie weg was nie. Kom ons kyk 
na elkeen van hierdie oënskynlik verwarrende uitsprake:
 Vermoeide mense word uitgenooi om by Jesus “te kom” (Matt. 

11:18a). Dit beteken gelowige oorgawe aan sy almag, genade (ver-
los sing) en regering.

 Wat hulle moet opneem, is Jesus se juk (Matt. 11:29a). Om die juk 
“op te neem”, was ’n bekende oproep van rabbi’s aan hulle vol-
gelinge. Die juk wat die volgeling moes opneem, was om te weet 
wat die rabbi weet, te doen wat die rabbi doen, en te word wie die 
rabbi is.

 In hierdie konteks moet ons die bekende sagmoedige en nederige 
hart van Jesus so leer ken (Matt. 11:29b) dat ons self ook met hier-
die gesindheid begin leef.

 Die rus wat dan gevolglik in jou lewe neerdaal, word eintlik deur 
alle mense gesoek. Tog was dit nooit weg nie, maar altyd by Jesus 
beskikbaar. Hy gee dit (Matt. 11:29c) aan elkeen wat gelowig “kom”, 
“opneem” en “leer”. Hy is die goeie Herder. Na water waar rus is, lei 
Hy jou heen (Ps. 23:2).

Sing: Skrifberyming 17-2:5, 7, 8
Dr. WC Vergeer (Wim) (Krugersdorp)
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Dinsdag 22 Augustus

Skrifgedeelte: Markus 6:30-34
Fokusgedeelte: Markus 6:34 (AFR83)

Rus ten tye van koninkrykswerk is nodig, maar by Jesus is daar 
vir jou ewige rus

Die terugkeer van die apostels verwys na die sendingopdrag waar-
mee Jesus hulle gestuur het om koninkrykswerk te gaan doen 

(Mark. 6:7). Ongetwyfeld was hulle moeg en uitgeput na hierdie reis, 
want Jesus het in sy opdrag vir hulle gesê om niks ten opsigte van 
versorging saam met hulle te neem nie. Nou keer hulle terug en rap-
porteer as’t ware terug aan Hom.

Hulle koninkrykswerk het duidelik vrug gedra, want mense van 
oraloor het na hulle en Jesus gestroom en hulle só besig gehou dat 
daar nie eers geleentheid was vir eet en rus nie. Ja, selfs apostels 
word moeg. Die idee dat mens rus nodig het na ’n tydperk van harde 
werk, is nie so vreemde konsep nie. Selfs al is dit goeie werk vir ’n 
goeie doel. Rus is nodig.

Die rus waarheen Jesus sy apostels hier wou lei, was wel met die 
oog daarop om hulle ’n blaaskans te gee van hulle daaglikse roetine, 
maar die menigte mense wat hulle ingewag het op die afgesonderde 
plek waar húlle wou rus, wys op ’n groter nood. Jesus het daardie 
mense gesien en hulle innig jammer gekry. Hulle nood was nie blote 
wêreldse heenkome of rus nie, nee, hulle nood was hulle herder loos-
heid. Jesus se fokus verskuif daarom van die wêreldse rus wat Hy 
sy apostels wou gee, na ’n ewige rus wat Hy vir alle mense kan gee.

Hy leer hulle uitvoerig, want dit is deur kennis van die Here waar 
mens waarlik rus kan vind. Rus van jou daaglikse geswoeg en 
gesweet, maar in besonder in jou wete dat daar by Hom vir jou ’n 
ewige rus wag. 

Neem daarom tye vir rus in hierdie lewe, maar onthou dat daar in 
Jesus Christus vir jou ewige rus is.

Sing: Psalm 95-1:1, 4
Ds. HC Andersen (Riaan) (Rooihuiskraal)
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Woensdag 23 Augustus

Skrifgedeelte: Psalm 23
Fokusgedeelte: Psalm 23:1 (AFR83)

Ware rus vind in God se teenwoordigheid plaas

Die gedeelte uit Markus 6:30-34 wat ons gister gelees het, lei die 
eerste vermeerdering van die brood in. Dit is die wonder waarin 

Jesus meer as vyfduisend mense gevoed het uit vyf brode en twee 
visse (Mark. 6:35-44). In daardie gedeelte het Jesus vir sy apostels 
die opdrag gegee om die mense in groepies op die groen gras te laat 
gaan sit om te eet. Hulle was letterlik bedien, het oorgenoeg geëet en 
daar het selfs twaalf mandjies vol kos oorgebly.

Sien nou hoe bely Dawid in Psalm 23 reeds sy oortuiging dat hy 
niks kortkom nie en dat die Here hom in groen weivelde laat rus. 
Dawid sê selfs dat die Here hom soos ’n eregas ontvang en hom by 
’n feesmaal laat aansit. 

Die simboliek uit Psalm 23 wys profeties na die wyse waarop hierdie 
belofte van versorging, beskerming en rus van die Here in vervulling 
sal kom. Dalk in Markus 6 in die letterlike sin van die woord deur 
daar die wonderwerk, maar soos ons weet, dui Jesus se wonderwerke 
altyd op iets soveel groter.

Jesus se wonderwerke openbaar sy heerlikheid. ’n Heerlikheid wat 
beskore is vir ons in ewigheid. Hy sal ons nie net in hierdie wêreld tye 
en plekke van rus, versorging en beskerming gee nie, maar in be-
sonder is daar vir ons die vooruitsig van ’n ewige rus, versorging en 
beskerming. 

Lewe daarom vandag reeds bewus van die Here se versorgende 
hand in jou lewe. Hou vas aan die wete dat Hy jou deur sy Gees soos 
’n Herder sal lei na die groenste van groen weivelde. Hy is altyd by 
jou.

Ware rus vind slegs in God se teenwoordigheid plaas.

Sing: Psalm 23-1:1, 2, 3
Ds. HC Andersen (Riaan) (Rooihuiskraal)
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Donderdag 24 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Tessalonisense 3:6-13
Fokusgedeelte: 2 Tessalonisende 3:6-13

Werk is ’n gawe van God, werk dan tot eer van die Here tot met 
Jesus Christus se wederkoms

As ons oor ons daaglikse werk nadink, is dit deur die Bybel duidelik 
dat daar ’n baie hoë waarde aan ons daaglikse werk gegee word. 

Dit is deel van ons dankbaarheid om te kan werk, selfs al het die 
sondeval ook moeite en verdriet meegebring.

Paulus as apostel van die Here skryf sy briewe aan die gemeente 
in Tessalonika, en hy lê veral klem op die verkeerde siening oor die 
wederkoms van Jesus Christus wat daar in die gemeente ontstaan 
het. Sommige van hierdie gemeentelede het die Here Jesus dadelik 
ver wag, en so het hulle dan gedink dat dit nie meer nodig was om te 
werk nie. Dit gaan dus in dié gedeelte oor lidmate wat doelbewus be-
sluit het om nie te werk nie.

Teen dié agtergrond gee Paulus dan baie skerp teregwysings aan 
die lidmate wat so geleef het. Hy verwys na mense wat opsetlik leeglê. 
Daarom sê Paulus dat dié wat wel werk, hulle van dié wat leeglê, 
moet ontrek (vs 6). Dié wat leeglê, het hulle ook voortdurend met 
ander mense se sake bemoei. Hulle het gebedel vir hulle daaglikse 
kos en so van hulleself ’n oorlas gemaak (vs 11). Paulus neem baie 
sterk standpunt in dat dié wat dan doelbewus nie wil werk nie, ook nie 
moet eet nie (vs 10).

As gelowiges wag ons elke dag vir die wederkoms van Jesus 
Christus, maar werk ons steeds elke dag met ywer, vreugde en dank-
baarheid tot eer van die Here. “Julle ken die genade van ons Here 
Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van ons arm 
geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word” (2 Kor. 8:9). 

Deur ons daaglikse werk seën die Here ons sodat ons ook mag 
omsien na dié wat sonder dat hulle so kies, arm is.

Sing: Psalm 90-1:9
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
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Vrydag 25 Augustus

Skrifl esing: Kolossense 3:18 – 4:1
Fokusgedeelte: Kolossense 3:22-24

Doen elke dag jou werk as ’n gawe soos ’n slaaf vir die Here

Daar is baie riglyne oor verhoudings tussen mense in die Nuwe 
Testament. In hierdie gedeelte handel dit oor wedersydse 

verhoudings en dan fokus ons veral op die verhouding tussen slawe 
en eienaars. Ook slawewerk is ’n gawe van God.

Om as ’n slaaf te werk, was inderdaad baie sleg. Slawe het geen 
vryheid en regte gehad nie. Hulle is baie min betaal en baie kere glad 
nie eers betaal nie. Slawe was die eiendom van hulle eienaars en is 
baie keer baie sleg behandel. Tog moet die slawe met ’n opregte hart 
uit eerbied vir die Here werk.

Daar word dan aan die slawe verkondig om wat hulle ook al doen, 
dit van harte te doen soos vir die Here. Die slawe het die troos dat 
die Here hulle harde werk sien en ook weet hoe sleg hulle behandel 
word. Die slawe werk ook getrou en eerlik en met ’n positiewe ge sind-
heid, omdat die Here dit sien. Die slawe word verseker dat hulle die 
beloning van die Here sal kry vir hulle harde werk, omdat hulle eintlik 
in Christus se diens staan.

Jesus Christus het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf 
aan te neem en aan ons mense gelyk geword (Fil. 2:7). Dieselfde 
gesind heid moet ook in ons wees. Elke gelowige is ’n slaaf in diens 
van Jesus Christus. Daarom is al die werk wat ons doen, slawewerk 
as ’n gawe vir die Here. Wat ons ook al doen, doen ons van harte 
soos vir die Here en nie vir mense nie.

So gee die Here diepte aan ons werk van elke dag. Ons werk tot 
eer van die Here en daarom is geen werk vir ons ’n straf nie. Ons werk 
om die Here te dien en nie net om deur ons eie werk bevoordeel te 
word nie. Ons werk elke dag met vreuge vir die Here, want ons glo 
dat ons aan die einde van ons aardse lewe die ewige rus van die Here 
sal ontvang.

Sing: Psalm 73-1:10
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
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Saterdag 26 Augustus

Skrifl esing: 1 Tessalonisense 4:1-12
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:11

Leef en werk tot eer van die Here deur ’n lewe van toewyding om 
in jou eie lewensonderhoud te voorsien

Hoe leef ons as gelowiges in toewyding aan die Here, veral met ons 
werk van elke dag? Paulus gee aan ons ’n klomp opdragte waar-

aan ons kan toets of ons werklik in toewyding aan die Here leef en 
werk. Hierdie opdragte word op gesag van die Here Jesus Christus 
aan ons oorgedra (vs 2).

In ons toewyding aan God moet ons veral in ons eie lewensonder-
houd voorsien. So word daar verwys na die gelowiges wat in die 
gemeente nie meer wou werk nie weens ’n verkeerde wederkoms-
be skouing van Christus. Letterlik word hier dan beskryf dat elke gelo-
wige, elkeen letterlik met sy eie hande moet werk.

Hoe beoordeel ons handearbeid? Baie keer sien ons dalk neer 
op mense wat met hulle hande werk verrig en sien dit as van minder 
belang. Die Here voorsien egter verskillende soorte werk, sodat ons in 
ons eie lewensonderhoud kan voorsien. Kinders van die Here is nooit 
skaam vir die werk wat hulle doen nie. Of jy dan in ’n kantoor sit en 
agter jou rekenaar werk, of dalk met pik en graaf om lande te skoff el, 
die Here gee aan ons werk sodat ons in ons eie lewensonderhoud 
kan voorsien.

Hoe kan ons so met ons werk in toewyding tot eer van die Here 
leef? Dit moet vir ons ’n saak van eer wees om rustig te lewe (vs 11a). 
Wie rustig lewe, kan rustig werk sonder enige ophef. Ons moet ons 
verder met ons eie sake besig hou. Wie so werk, kan werk sonder om 
ander te kritiseer oor die werk wat hulle doen.

Leef en werk dan in toewyding tot eer van die Here. Wees dank-
baar vir die werk wat die Here aan jou gegee het. In tye van groot 
werk loosheid bid ons dat die Here werksgeleenthede sal skep sodat 
al meer mense kan werk om in hulle eie lewensonderhoud te voorsien 
en so in toewyding aan God leef.

Sing: Psalm 128-1:1
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
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Sondag 27 Augustus
 
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 8:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 8:7 (AFR83/2020) 

Dra mekaar se fi siese belange op die hart

Wanneer ons 2 Korintiërs 8:1-15 lees, dan kom die feit sterk na 
vore dat ons as kinders van God mekaar se fi siese belange op 

die hart moet dra tot eer van God, tot uitbreiding van sy koninkryk. 
Ons moet sorg dra vir mekaar. Paulus skrywe aan die gemeente van 
Korinte om hulle daarop te wys dat God hulle op die geestelike gebied 
sy seën in oorvloed gegee het. Hulle het ’n oorvloed van geloof, wel-
spre kendheid, kennis, alle ywer en die liefde. Reeds in sy eerste brief 
aan die gemeente prys hy hulle vir die feit dat God hulle ryklik geseën 
het met die gawes van die woord en kennis en dat hulle nie aan ’n 
enkele genadegawe ontbreek nie (1 Kor. 1:4-7). 

Paulus wys die gemeente nou daarop dat hierdie geestelike seë-
ninge, wat genade van God is, hulle moet aanspoor om bereid te 
wees om ook die kerk van die HERE fi sies te versorg. As die goeie wil 
daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. 
Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie (2 Kor. 8:12). As voorbeeld 
gebruik Paulus die gemeente van Masedonië (2 Kor. 8:1-5). Hierdie 
arm gemeente het ’n vrywillige groot bydrae gelewer tot die gelowiges 
in Judea. 

Die rede vir hulle bereidwilligheid was dat hulle hulself eers aan die 
Here gegee het. Hulle toewyding aan God het veroorsaak dat hulle 
bereid is om ander gelowiges te help selfs bo hulle vermoë. In Christus 
se toewyding aan ons hemelse Vader het Hy aan die kruis sy lewe 
prysgegee sodat ons die rykdom van die nuwe lewe in Hom ontvang 
het. Sy bereidwilligheid om ons deur die kruis met ons hemelse Vader 
te versoen, moet ons daartoe bring om met bereidwilligheid mekaar te 
versorg met ons fi siese gawes wat ons van God ontvang het. 

God sorg vir ons dat ons byvoorbeeld ’n sekere beroep kan beoefen 
en kan bydra tot hierdie koninkrykswerk waar ons ook aan mekaar se 
fi  siese belange moet dink (2 Kor. 8:7).

Sing: Psalm 150-1:1, 2
Ds. R Jansen van Vuuren (Riaan) (Lichtenburg)
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Sondag 28 Augustus 

Skrifgedeelte: Genesis 1:26-28; 3:17-19
Fokusgedeelte: Genesis 1:28 (AFR83/2020)

Werk tot eer van God

God het die mens in die begin goed geskape. Die mens is as die 
kroon van God se skepping daar geplaas in die tuin van Eden 

om God se verteenwoordiger te wees hier op aarde. Ons is nie hier 
geplaas om niks te doen nie, maar om die aarde te bewoon en te 
bewerk. Die mens moet heers oor die skepping wat God daar gestel 
het. 

Die mens het dus ’n werksopdrag reeds in die begin van die skep-
ping van God ontvang om hierdie skepping van God deur sy genade 
en krag te onderhou tot sy eer. ’n Werk wat sekerlik moeiteloos en 
met vreugde gedoen is voor die sondeval.

Wanneer die sondeval plaasvind, word die werk wat God vir die 
mens gegee het, moeitevol omdat die aarde deur die mense se toedoen 
vervloek is. Die moeite en frustrasie wat soms gepaardgaan met ons 
werk, omdat die wêreld elke dag sy dorings en dissels voortbring, kan 
soos straf voel. Dit is egter die gevolge van die sondeval. Dit is be-
lang rik om raak te sien dat die feit dat ons moet werk, nie straf op die 
sonde is nie.

Die straf op die sonde is die ewige dood. Hierdie straf het ons Here 
Jesus Christus aan die kruis vir ons gedra. Daar het Hy met sy liggaam 
en bloed betaal vir al ons sonde. Hy het God die Vader se straf op 
die sonde, wat ons toekom, volkome op Hom geneem. Dit moet ons 
daar toe bring om ons hele lewe aan God te wy uit dankbaarheid vir 
sy genade. Dit moet ons daartoe bring om ons werk met lus en ywer 
te doen tot eer van sy heilige Naam.

Sing: Psalm 128-1:1, 4
Ds. R Jansen van Vuuren (Riaan) (Lichtenburg)
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Maandag 29 Augustus

Skrifgedeelte: Matteus 6:25-34
Fokusgedeelte: Matteus 6:25-34

God se voorsienigheid en ons werk

Die Bybel is nou maar eenmaal ’n boek wat ons in konteks moet 
lees. Sou ons hierdie mooi gedeelte net so uithaal, dan sou dit 

maklik kon lyk dat ons maar almal rustig op die bank sou kon sit, die 
Here sal mos sorg! Dis egter glad nie wat hierdie teks ons leer nie. 
Daarom is daar twee dinge wat ons mooi moet verstaan. Twee sake 
wat soos die twee spore van ’n treinspoor is:

Die een is dat die Here altyd soewerein is. Dit beteken God is altyd 
in beheer! Niemand kan Hom onttroon nie, niemand is hoër as Hy nie, 
God regeer. Matteus 6:30 sê dat die Here se regering ook nie losweg 
is nie, Hy regeer tot in detail – vir elke grassie, blommetjie en voëltjie. 
Daar is niks wat gebeur waarvan God nie weet nie. Hy het nog nooit 
sy soewereiniteit weggegee nie.

Die tweede is dat die Here ons ’n verantwoordelikheid gegee het. 
Matteus 6:25-34 gee ons nie ’n groenkaart vir luiheid nie. Trouens, 
Paulus skryf ook baie duidelik in 2 Tessalonisense 3:10-12 dat as 
iemand nie wil werk nie, dan moet hy/sy ook nie eet nie. Die feit dat 
God soewerein is, vat nie ons verantwoordelikheid weg nie. Dit bete-
ken wel dat ek, in my nakoming van my verantwoordelikheid, die 
rustigheid, vrede en troos kan hê dat ek nie nét afhanklik is van myself 
nie, maar dat ek in alles in my Almagtige Vader se hande is.

Matteus 6 gee wel vir ons ’n opdrag oor hoe ons moet werk. Is my 
werk my god? Of is my werk iets wat ek doen tot die beste van my 
ver moë om ook so tot voordeel van God se Koninkryk te kan wees?

Sing: Skrifberyming 20-1:2, 3
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Dinsdag 30 Augustus

Skrifgedeelte: Psalm 123
Fokusgedeelte: Psalm 123

God, ons groot Werkgewer

Psalm 123 is ’n pelrimslied.  ’n Pelgrim is iemand wat besig is om te 
reis, te trek, maar dis dan ’n baie spesifi eke reis – ’n geloofsreis. 

Dis wat ons ook is. Pelgrims. Die lewe is ons reis. Dis ’n reis van 
swaarkry na rus, van vervreemding na die teenwoordigheid van God.

Nou skryf hierdie Psalmdigter dat sy oë absoluut gerig is op die 
hande van sy Eienaar. Dis ’n kyk van verwagting. Die digter sê ook 
wat hy verwag: “... totdat Hy Hom oor ons ontferm!”

Dit het waar geword in Christus Jesus. Hy is die Ontferming van 
God. Hy het die veragting en spot van verse 3 en 4 tot die uiterste 
toe gedra, en gehoorsaam gebly aan die Vader. Daarom kan ons, wat 
steeds pelgrims is, die absolute rus, troos en vreugde hê dat Christus 
se gehoorsaamheid ons toegereken word. Ons hoef nie te spartel om 
sin en verlossing te vind nie, in Jesus het ons dit.

In die Ou-Testamentiese tyd was die slaaf se lewe, sy sin, sy bete-
kenis baie nou gekoppel aan dié van die eienaar. So is dit ook met 
ons! Omdat ons vrygekoop is deur Christus, behoort ons nou aan 
Hom, met alles, en vir altyd (HK Sondag 1).

Dus kan ons luister na Christus, en hoor wat sê Hy vir ons, wat is 
ons werk, elke dag: “En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit 
alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur 
Hom” (Kol 1:17).

Mag ons, of ons studeer, werk toe gaan, afgetree is, of wat ook al, 
dáár die werk altyd doen: Ek leef tot eer van my Liefdevolle Eienaar, 
Herder en Vader!

Sing: Psalm 136-1:1, 3, 19
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Woensdag 31 Augustus

Skrifgedeelte: Psalm 4 (AFR53)
Fokusgedeelte: Psalm 4

Rus en ons bekommernisse

Wanneer ons hierdie Psalm lees, dan vind ons vir Dawid wat 
om die een of ander rede in die nood was. Nood kan enigiets 

beteken. Die nood wat Dawid hier beleef, herinner hom aan ’n vorige 
gebeurtenis toe hy ook in die nood was, en die Here hom bevry het 
(4:2). 

Kyk net hoe mooi beskryf Dawid dit: Wanneer mens in nood is, 
dan voel ons vasgedruk, ons sien nie uitkoms nie. Ons kry gefokusde 
denke – maar gefokus op die probleem. Soos tonnelvisie ... maar nou 
skryf Dawid dat die Here vir hom weer ruimte gemaak het toe die lewe 
vir hom te klein geword het. Wat doen hy in daardie ruimte? Hy bid en 
roep tot sy God van geregtigheid!

Wanneer hy van die versorgende hand van die Here onthou, raak 
hy tevrede, soos ’n huilende baba rustig raak as sy ma hom vat. As 
hy terugkyk, dan weet hy weer dat hy kan rustig slaap, want die Here 
sorg vir hom.

Die beginpunt van elke gelowige se geskiedenis is die kruis van 
Christus. Ons grootste probleem was dat ons vir God probeer weg-
kruip het, omdat ons vol sonde is. Maar die kruis en die graf en die 
opstanding leer ons dat ons nou met God versoen is, dat ons en God 
weer, deur Christus, bymekaar is. Deur Christus se off er is daar weer 
vir ons ruimte by God. 

Wanneer ons dan eerlik na ons eie lewens kyk, is ons geskiedenis 
ook telkens ’n getuienis van God wat help in nood.

Dan kan ons rustig raak, want by God is daar vir ons ruimte, ruimte 
wat Christus vir ons gemaak het. Het ons nood en bekommernisse? 
Beslis, maar ons vrede is en bly nog altyd in Christus – die God van 
ons geregtigheid!!

Sing: Psalm 31-1:1, 3
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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KWARTAAL 3 – DIE CHRISTEN SE IDENTITEIT

SEPTEMBER: DIE VALSE MENSBESKOUING (APOLOGETIESE 
AAN SLAG), INDIVIDUALISME, OUTONOMITEIT, WYSES VAN 
SELF VERLOSSING, EKSISTENSIALISME, HEDONISME, 
SONDELOSE ONT VANGENIS VAN DIE MENS 

Valse mensbeskouings waarmee ons te make het

Op verskeie maniere word ons Christelike identiteit uitgedaag met ’n 
mensbeskouing wat strydig is met die Woord. In September gaan ons delf 

in God se Woord om apologeties te reageer hierop. Met ander woorde, ons gaan 
saam vanuit die Woord besin oor hoe ons die waarheid teenoor die leuen van 
valse mensbeskouings kan stel. Onder meer gaan ons kyk oor relativisme, outo-
nomiteit, nasionaal-sosialisme en oordrewe preutsheid.

Vrydag 1 September

Skrifgedeelte: Psalm 51:1-18
Fokusgedeelte: Psalm 51:914

Vergewe my tog my sondes, o Here, om Christus wil

Daar is mense wat sê dat die mens in sondeloosheid gebore word. 
“Kyk tog net die onskuldige babatjie!” Maar laat die baba of kind 

nie sy sin kry, kyk dan hoe hy/sy die speelgoed uit die kot gooi. En as 
ons tot ons verstand gekom het as volwassene, wéét ons: die sonde 
lê en loer vir ons om elke hoek en draai. Tereg het NP van Wyk Louw 
in Ballade van die Bose gedig: “Ek is jou wese se ondergrond en ek 
trap in jou spoor soos ’n goeie hond.”

Daarom word aan die begin van Psalm 51 gesê dat Dawid hierdie 
psalm geskryf het toe die profeet Natan hom aangespreek het oor sy 
owerspel met Batseba. Later het moord gevolg om die owerspel te 
probeer toesmeer. Inderdaad, “ek was al skuldig toe ek gebore is”.

Maar wat is sonde? So vra baie mense. Laat ons nie sondelysies 
van dit en dat maak nie. Alles wat die verhouding tussen my en God 
verbreek, kom neer op ’n sondige situasie. 

Die vraag is nie wat is sonde nie, maar hoe word ek daarvan verlos? 
Dawid het Natan se vermaning ter harte geneem en sy sonde bely. 
“Ek het gesondig teen die Here” (2 Sam. 12:13). Waarop hy vergifnis 
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van die Here ontvang het. En toe kan hy met sy lewe voortgaan.
Aangrypend is hoe hy verder bid dat die Here sy sonde moet weg-

neem. Dat God vir hom ’n rein hart moet gee. Die hart (brein, setel 
van die emosies) is die uitgange van die lewe. Wat jy dink, doen jy 
later.

Is jy terneergedruk, verbrysel (vs 10) vanweë die verbreekte 
verhouding tussen jou en God? Daar is ’n pad uit die sonde. Jesus 
Chris tus het gekom om daardie pad aan te wys. Deur sy kruis en 
opstanding het Hy kom regmaak wat stukkend geraak het tussen God 
en mens, en mens en mens.

Bid dan: “Here, ek het teen U gesondig. Vergewe my!” Dan vergewe 
God ons ons sondes – om Christus wil!

Sing: Psalm 38-1:1, 17
Ds. JF Mouton (Koos) (emeritus)

Saterdag 2 September

Skrifgedeelte: Jakobus 4:13-17 (AFR83)
Fokusgedeelte: Jakobus 4:15

Leef in gemeenskap met God sodat jou beplanning altyd volgens 
sy wil is

Wie nalaat om DV (Deo Volente – as God wil) in ag te neem met 
sy beplanning van die toekoms, leef outonoom en skuif God uit 

sy daaglikse lewe uit. Hy kan nog Bybel lees, bid en kerk toe gaan, 
maar sy lewe is onafhanklik van God en word volgens sy eie insig 
beplan en bestuur. 

Sulke optrede is hoogmoedig en onteer God. Diegene wat so leef 
sonder God, vergeet dat die mens se lewe maar soos ’n miswolkie is 
wat voor die son van die Heilige God verdwyn.

Jakobus kontrasteer die selfversekerde handelaars met hulle kort-
stondige lewe. Hulle weet nie eers of hulle nog môre gaan leef nie 
en is nie in beheer van die gang van die geskiedenis nie. Hulle is 
hoog moedig en dink hulle kan alles doen. Jakobus bevestig dat die 
mens se lewe maar ’n damp is wat ’n oomblik verskyn en dan weer 
verdwyn. 

Juis omdat ons lewens so kort is, moet ons voor God neer buig wat 
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alles regeer en alles bepaal in die geskiedenis. Ons moet ons kort-
stondige lewe in sy ewigheid plaas en saam met Hom leef.

Wie nou afhanklik van Hom lewe, leef ewig saam met Hom. Daar 
moet altyd ’n DV voor ons beplanning van ons dagtaak en lewens wees 
in erkenning en in vertroue op Hom wat alles bestier en beskik. Wie 
sonder God wil lewe, of sy daaglikse lewe onttrek aan die heerskappy 
van Christus, sondig voor die Here.

Dit is ’n heerlike voorreg om te leef en te beplan in gemeenskap 
met die Almagtige God wat oor alles beskik en ons nietige lewens 
deur die soendood van Jesus Christus verander in ’n lewe in ewigheid 
saam met Hom. Dan sal jy dankbaar wees in voorspoed, geduldig in 
teëspoed en Hom altyd loof.

Sing: Psalm 95-2:3
Dr. SJ van der Merwe (Sarel) (emeritus)

Sondag 3 September

Skrifgedeelte: Galasiërs 5:22 – 6:10 (AFR83)
Fokusgedeelte: Galasiërs 6:2

Jesus Christus het jou sondelas gedra sodat jy ootmoedig ander 
se laste kan dra

’n Lewe sonder gemeenskap met jou medegelowiges is ondenk-
baar, want die mens is geskep om in verhouding met God en 

met sy naaste te lewe. ’n Outonome lewe is onvrugbaar en verbreek 
verhoudinge wat die lewe mooi kon maak.

Wie deur die Gees lewe, leef in gemeenskap met God en met sy 
naaste en dit bepaal dat jy met deernis en liefde jou medegelowige 
moet help as hy struikel en in sonde val. Moenie hooghartig oordeel 
en jou medemens in sy sonde los nie, maar ondersteun en help hom 
om sy las te dra. Dra mekaar se laste en laat ’n ander toe om jou las 
te dra. Wie afhanklik van God leef in besef van sy eie swakheid en 
sonde, het die voorreg om deel te neem aan die gemeenskap van die 
gelowiges en so saam die liefde van God te beleef.

Waak daarteen om hooghartig te wees en ander te veroordeel, 
want jy is ook ’n sondaar wat deur die liefde en deernis van Christus 
ver los is. Hy, wat sondeloos was, het altyd die sondaar met deernis 
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aanskou en sy liefde onvoorwaardelik gegee deur Homself te off er op 
Golgota vir ons. Hy het ons laste gedra en daarom moet ons mekaar 
se laste dra, want so gee jy uitvoering aan die wet van Christus.

Wie in besef van sy eie gebrokenheid sy medemens ophelp wan-
neer hy struikel, word nooit moeg om goed te doen nie. Wat jy saai, 
gaan jy ook oes. Wie op die akker van die Gees saai, sal van die 
Gees die ewige lewe oes. Wie in gemeenskap met God en sy naaste 
lewe, sal die ryke oes van God se genade insamel op sy bestemde 
tyd.

Sing: Psalm 133-2:1, 2
Dr. SJ van der Merwe (Sarel) (emeritus)

Maandag 4 September

Skrifgedeelte: Psalm 104:1-5; 27-35 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 104: 1-5; 27-35

Loof die Here, want Hy het alles geskep, hou dit in stand en ver-
sorg mens en dier elke dag

Die digter loof die Here as dié God wat alles geskep het en van 
Wie hy afhanklik is. Wanneer die digter die skoonheid en omvang 

van God se werke in die skepping beskryf, kan hy nie meer op sy eie 
alleen lewe nie, maar word hy deur dié skoonheid gedryf om Hom te 
loof en te eer en afhanklik op sy versorging te wag.

Wat ’n heerlike voorreg om die liefde van God in sy werke te sien: 
die grootsheid van die skepping verkondig sy lof. Die Here is sy God 
en baie groot. Hy is met ’n kleed van heerlikheid omhul. In sy almag 
het Hy die hemelkoepel gespan en die aarde stewig gevestig. Winde 
is sy boodskappers en weerligte sy dienaars.

Alles en almal is afhanklik van die Here. Hy gee hulle kos op hulle 
tyd. Hy maak sy hand oop en hulle kry meer as genoeg. Wanneer 
Hy Hom onttrek aan die skepping, diere en mense, is dit klaar met 
hulle. Lewe sonder Hom is nie moontlik nie. Daarom sal die arrogante 
mens wat sonder God wil lewe, tot niet gaan. Elke mens is deur Hom 
geskep en vind vervulling slegs wanneer hy in gemeenskap met Hom 
lewe.

Die digter bid dat die werk van die Here om die hele skepping en 
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almal daarin te versorg, Hom vreugde mag gee. Hierdie versorging en 
liefde van die Here spoor die digter aan om God te loof en te eer. Hy 
wil die lof van God besing en afhanklik van Hom lewe. Daarom ook 
dat die digter bid dat sy oorpeinsing van die roem en luister van God 
tog aanneemlik sal wees vir die Here sodat hy hom kan verbly in die 
Here.

Sing: Psalm 104-2:1, 15, 16
Dr. SJ van der Merwe (Sarel) (emeritus)

Dinsdag 5 September

Skrifgedeelte: 1 Samuel 15:1-3; 7-10; 17-19; 22-35
Fokusgedeelte: 1 Samuel 15:22, 23

Gehoorsaamheid is beter as off erandes

Wat ’n tragiese verhaal. Saul wat deur Samuel op bevel van God 
tot koning gesalf is, oortree die duidelike Woord van God. Hy 

moes die Amelekiete met die banvloek tref, maar die versoeking om 
van die beste van die kleinvee en beeste te hou, was te groot. As hy 
hieroor gekonfronteer word deur Samuel, het hy ’n “goeie” verskoning. 
Om aan die Here, “’n God” (vs 15) te off er. Dít nadat hy vir homself 
’n gedenkteken laat oprig het! Eiewilligheid en selfverheffi  ng dus by 
Saul. Daarby was hy bang om as ongewild by sy manskappe bekend 
te wees. (Dit was algemeen vir daardie tyd om buit te neem van ’n 
ver slane vyand.)

Wie nie heeltemal op die Here vertrou nie, soek maklik die guns 
van mense. Samuel wil met hierdie stuk sonde van Saul niks verder 
te doen hê. En hy profeteer dat die koningskap van Saul weggeneem 
sal word en aan iemand beter as hy gegee sal word (Dawid).

Dis hier waar Samuel se woorde diep tref: “Gehoorsaamheid is 
beter as off erande.” Geen gemene saak het te make met die sonde 
(af godsdiens) waar dit om die saak van die koninkryk van God gaan. 
Die Amelekiete het Israel immers in die verlede kwaad aangedoen 
– vandaar die bevel van God om hulle uit te delg met alles wat hulle 
besit. En hulle was ook afgodsdienaars.

Hoe moet ons in 2023 oor Saul se sonde en verlies aan koningskap 
dink? Wanneer die Here ons opdrag gee om volgens sy Woord te 
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leef, bedoel Hy dit. Geen eiewilligheid. Geen agterdeure oophou nie. 
Geen “Ek kom nou nie so gereeld in die kerk, maar ek gee darem ’n 
dankoff er”-tipe redenasie nie. Daarby: Wanneer sukses behaal word 
in byvoorbeeld ’n besigheid of loopbaan, kom die eer die Here toe en 
nie die mens nie.

Leer uit wat Jesus Christus gedoen het: “... Hy het Homself verneder 
deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem ... Hy was gehoorsaam tot 
in die dood ...” (Fil. 2:7, 8).

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2, 3
Ds. JF Mouton (Koos) (emeritus)

Woensdag 6 September

Skrifgedeelte: Genesis 2:4b-25
Fokusgedeelte: Genesis 2:18 (AFR83)

Individualisme misken God se ontwerp vir die mens

Die volgende drie dae skenk ons aandag aan die valse mens be-
skouing van individualisme. Individualisme word dikwels verwar 

met individualiteit. Wanneer die fokus op eie individualiteit so ver gaan 
dat dit verhoudings beskadig en ander mense se behoeftes misken, 
ontaard dit in individualisme.

Individualisme kan beskryf word as ’n lewe gerig op jouself son-
der om ander individue of die sosiale groep in ag te neem. Indivi           -
dualisme gaan gepaard met uitsprake soos: “Ek wil dinge doen soos 
ek dit wil doen”; “Ek het niemand anders nodig nie” en: “Ek is net 
verantwoordbaar aan myself.” Daarteenoor is elke mens se indi vidua-
liteit wel belangrik. Dit gee aanduiding van jou unieke mens wees met 
jou unieke kwaliteite.

Individualisme strook nie met die Here se ontwerp vir die mens 
nie. Nadat Hy vir Adam geskep het, sê Hy: “Dit is nie goed dat die 
mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, 
sy gelyke” (2:18). Van Adam word gesê: “... maar vir homself het hy 
nie ’n helper, ’n gelyke, gekry nie” (2:20). Weer word die woorde “’n 
helper” en “’n gelyke” herhaal. Wanneer hy ’n vrou kry, bevestig hy 
dat ’n diep behoefte vervul is: “Hierdie keer is dit een uit myself, een 
soos ek” (2:23). 
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Die mens is deur God geskep en ontwerp as sosiale wese met ’n 
inherente behoefte aan verhoudings – met God en ons medemens.

Uiteindelik sou Jesus Christus as dié Helper Homself verneder 
en as ons gelyke kom. Hy red ons uit die diepste sondenood waarin 
ons onsself gedompel het. Om geloof in jouself te plaas, is om op 
’n stormsee jou anker in eie boeg uit te gooi en te glo jy is geanker. 
Individualisme is daarom vals. Dank die Here dat ons nie net ander 
helpers het nie, maar ook dié Helper in ons nood. Selfs al het mense 
jou seergemaak, en wil jy jouself in selfbeskerming afsluit, is daar 
steeds goeie helpers en dié Helper. Sonder Hom kan geen mens nie.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. JGL van der Walt (Deon) (Oudtshoorn)

Donderdag 7 September

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:12-18
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:12, 18 (AFR83)

’n Valse sekuriteit in individualisme teenoor sekuriteit in Christus 
en sy kerk

’n Kernbehoefte van elke mens is om tot ’n groep te behoort, maar 
dit is moeilik om veilige tuistes te vind. In gesinne, die skool 

en werkplek, ja selfs in die kerk verniel mense mekaar. Baie mense 
gaan innerlik verwond deur die lewe en kies daarom individualisme as 
hulle (valse) veilige plek. Ek sluit my af, het niemand nodig nie en help 
niemand nie. Dit is ’n baie eensame plek om te wees.

God se alternatief: Jesus kom sterf vir die skade in gebroke ver                   -
hou dings en begin met die groot herstel van verhoudings. Hy Self 
bied aan ons die liefde en sekuriteit waarna ons smag. Vanuit hierdie 
sekuriteit in Hom kan ons na buite leef. Hy skep ’n nuwe gemeenskap 
(die kerk, sy liggaam), waar gelowiges tuishoort. Christus is die hoof 
en ons die liggaam. “Net soos die liggaam ’n eenheid is en baie lede 
het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so 
is dit ook met die liggaam van Christus” (12:12).

Die kerkgemeenskap vorm ’n eenheid en elke lid is nodig – die 
hand, voet, oor – élke lid. Jy is nodig! Hiermee word die uniekheid 
(indi vidualiteit) van elke gelowige met sy gawe, plek en rol erken. 



• 263 •

Elkeen se Geesgegewe “andersheid” maak juis dat die liggaam goed 
funksioneer (12:18). Ek het ander nodig en ander het my nodig. Daar-
teenoor spreek individualisme van liefdeloosheid en self vernie tigende 
trots.

Ja, die kerk lewer uitdagings, want ons is nog gebroke mense wat 
seermaak. Ons as kerk moet daarna streef om ’n veilige tuiste te bied 
waarbinne elke individu aanvaar, beskerm, liefgehê en opgebou word 
om te fl oreer. Die toekomstige lewe in God se koninkryk sal sekerlik 
’n lewe van volmaakte interafhanklikheid in liefde wees. Vervul jy jou 
unieke rol in die kerk?

Sing: Skrifberyming 12-2:4, 5
Ds. JGL van der Walt (Deon) (Oudtshoorn)

Vrydag 8 September

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:1-16
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:6, 13 (AFR83)

Laat vaar jou individualistiese kokon en help met die opbou van 
Chris tus se liggaam

Elke mens het ’n behoefte aan betekenis, en ons vind veral bete-
kenis in die bydrae wat ons tot ander mense se lewens maak. 

Individualisme sê egter: “Ek leef net vir myself.” Die individualistiese 
mens weier om homself te sien as deel van ’n groep met ’n gesamentlike 
doel. Daarmee ontneem hy homself van ’n betekenisvolle lewe en 
ander mense van sy invloed waarvoor die Here hom bestem het.

Die Here het die kerk as eenheid gevorm – ’n eenheid gebou deur 
ons gesamentlike geloofsband met God deur Jesus Christus. Paulus 
sê: “Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader 
van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon” 
(4:6). God skep so ’n liefdesgemeenskap waarbinne ons bete ke nisvol 
kan leef. Die betekenis vind ons in gesamentlike groei tot volwas-
senheid: “So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in 
ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy 
kerk, soos ’n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos 
Christus” (4:13).

Vir hierdie groei skenk die Here dienaars aan sy kerk om die gelo-
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wiges toe te rus vir hulle dienswerk met Geestesgawes (4:7, 11, 12, 
16). Elkeen moet leer wat sy gawe is en sy funksie in die kerk ver-
vul. Gelei deur die Heilige Gees, kom daar groei deur mentorskap, 
onderlinge invloed en diens aan mekaar – alles in liefde. Soos ons 
me kaar bedien en opbou, groei ons almal tot volwasse dissipels en 
beelddraers van Jesus Christus. Hierdie eenheid en groei staan in 
skrille kontras met selfsugtige individualisme.

Individualisme bots met die wese van God. Jesus Christus het dié 
liefdesdiens van hoogste betekenis kom doen: Hy het Homself vir ons 
kom gee ter wille van ons redding en ewige gemeenskap met Hom. In 
dankbaarheid mag ons nou lewens vol betekenis leef deur diens in sy 
kerk. Waar soek jy ’n lewe van betekenis?

Sing: Skrifberyming 15-1:1, 2, 3, 4
Ds. JGL van der Walt (Deon) (Oudtshoorn)

Saterdag 9 September

Skrifgedeelte: Psalm 8
Fokusgedeelte: Psalm 8:4, 5 (AFR83/2020)

As ek u hemel aanskou, wat is die mens dat U aan hom dink?

“Wat is die mens?” “Waarom is ek op aarde?” Vrae waarmee slim 
fi losowe al baie jare worstel. Die antwoorde word foutiewelik 

by die mens self gesoek:
 my gevoelens
 my wil,
 my regte

Hoe meer die moderne mens op hierdie manier na oplossings soek, 
hoe minder kry hulle dit reg. Daarom is die chaos in die wêreld besig 
om te eskaleer ten spyte van al die ontwikkeling in die wetenskap, 
teg nologie, sielkunde en fi losofi e. Ten spyte van al die menseregte, 
akti viste, en drukgroepe om onreg te probeer uitwis, neem konfl ik toe.

’n Soortgelyke vraag word 3 000 jaar gelede deur Dawid gevra, 
maar vanuit ’n teenoorgestelde hoek. Dalk een nag terwyl hy skape 
op gepas het, kyk hy op na die asemrowende hemelruim en sy gemoed 
loop oor van lof en ontsag vir die Here. Dan vra hy “Wat is die mens 
dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?” en 
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“U laat hom heers ...” In die skaduwee van God se almag sien hy die 
mens as klein en gering, dog opstandig teen sy wette. Reeds daarom 
doen die mens homself en sy medemens skade aan.

Tog draai God nie sy rug op die mensdom nie. Hy bly aan ons 
dink en bemoei Homself met die rebelse mensdom. Hy besoek ons 
om na ons om te sien. Daarom was daar ’n dag waarop God vlees 
ge word het om ons brouwerk te kom herstel. Op grond van Jesus 
se kruisiging begin die uitverkore sondiges se innerlike genesing en 
herstel om weer te word wat God hom bedoel het om te wees.

Ons antwoorde kom nie wanneer ons dit in onsself soek nie, maar 
wanneer ons opkyk en ons lewenssin in God vind.

Sing: Psalm 8-1:1, 3, 4, 5
Ds. GA Venter (Regardt) (Krokodilrivier/Brits)

Sondag 10 September

Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26
Fokusgedeelte: Johannes 4:13 (AFR83/2020)

Gewone water les jou dors tydelik, God se water les jou dors vir 
ewig

Ons weet hoe dit voel om dors te wees. Daar is niks wat ’n dors 
beter kan les as gewone water nie. Maar selfs al drink jy jouself 

oorlopens toe vol, word jy weer dors en is dit lewensnoodsaaklik om 
gereeld vloeistof in te neem.

Dors en water gee aanleiding tot Jesus se gesprek met die Samari-
taanse vrou by die put wat Jakob vir hulle nagelaat het. Christus ge-
bruik die geleentheid om haar bewus te maak van haar dieper emo               -
sionele dors. ’n Dors wat nie net geestelik vir ewig geles kan word met 
lewende water nie, maar wat selfs ’n fontein kan word wat opborrel 
en oorloop.

Natuurlik soek sy ook van dié water. Maar Jesus beveel haar om 
eers haar man te gaan roep. Nou wat het haar man met haar dors 
en hierdie spesiale water te doen? Sonder dat sy dit besef, was haar 
losbandige leefwyse ’n poging om haar emosionele dors self te les. 
Maar sonder sukses.

Die fi losofi e, sielkunde en psigiatrie is dekades al besig om mense 
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te probeer help met hulle emosionele probleme. Name vir afwykende 
gedrag word uitgedink en uiteenlopende oplossings gewaag. Tog is 
daar ten spyte van al die slim antwoorde geen ware oplossings nie. 
Mense leef maar saam met hulle emosionele dors of ontvang per ma-
nente behandeling daarvoor.

Jesus help die vrou deur lig te werp op haar wangedrag. Eers 
wanneer ’n mens oortuig word van jou siekte, vind jy sin in die regte 
behandeling. Die water vir haar emosionele dors is die Heilige Gees 
wat lewend maak en Christus se versoeningswerk toepas in die siele 
van sy uitverkorenes. So les God ons dors en maak van jou ’n fontein 
wat opborrelend oorloop vir ewig.

Sing: Psalm 42-1:1, 3
Ds. GA Venter (Regardt) (Krokodilrivier/Brits)

Maandag 11 September

Skrifgedeelte: Psalm 24
Fokusgedeelte: Psalm 24:1, 3 (AFR83/2020)

Alles en almal behoort aan die Here, maar net sommige mag na 
Hom opgaan

In sy soeke na sin en selfverwesenliking jaag die meeste mense 
rykdom en besittings na. Hoe meer jy kan verdien en kan besit, hoe 

beter sal dit met jou gaan. Maar selfs nie eers die biljoenêrs is tevrede 
nie, want die antwoord lê in die teenoorgestelde rigting.

In hierdie Psalm herinner die Skepper ons dat alles inderdaad aan 
Hom behoort. “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat 
daar woon, alles behoort aan die Here.” 

Hierdie Alleeneienaar het destyds vir Hom kinders uitgekies en vir 
hulle vanaf die berg Horeb sy bevele gegee. Hulle moes ook ’n plek 
van aanbidding in hulle midde oprig. Eers ’n tabernakel en later die 
tempel op die tempelberg Sion. God kommunikeer met die mens van-
af hoogtes, wat skaduwees is van die hoogste hemele waar Hy eintlik 
woonagtig is.

Verder bepaal Hy dat slegs iemand wat suiwer van hart en rein van 
hande is, na Hom mag opgaan. Ja, slegs iemand wat nie na nietig-
heid hunker nie en nie sweer by wat vals is nie, mag tot Hom nader 
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– eerstens ten opsigte van die hoogtes op aarde, maar ook uiteindelik 
na sy woonplek in die hemele.

Al die kinders van Jakob (onderkruiper) was onrein van hart en 
hande, en daarom moes hulle God nader met die bloed van onskuldige 
diere wat simbolies die straf vir hulle oortredings moes dra om hulle 
skuld te versoen. God het later vlees geword in Christus om dit vir ons 
moontlik te maak om met vrymoedigheid op te gaan na God toe. Maar 
ook om uiteindelik op te gaan na ons ewige tuiste.

Ware geluk is om genadiglik te besef dat niks aan ons behoort nie, 
maar dat ons aan God behoort.

Sing: Psalm 84-1:1-3
Ds. GA Venter (Regardt) (Krokodilrivier/Brits)

Dinsdag 12 September

Skrifgedeelte: Johannes 14:1-14
Fokusgedeelte: Johannes 14:6

Christus is die enigste weg

God het die mens geskape om in ’n persoonlike verhouding met 
Hom te leef (Gen. 1-2). Die mens het homself van hierdie beson-

dere posisie beroof deur sy ore aan Satan uit te leen en slimmer as 
God te wou wees (Gen. 3). Die sonde het skeiding tussen God en 
mens gebring en die besondere gemeenskap met God was daarmee 
heen.

Sedertdien het die mens ’n gemis in sy lewe en probeer die “ge-
mis” met allerhande dinge vul soos werk, sport, plesier. Baie besef 
wat die probleem is en probeer hulleself in God se koninkryk inwerk 
deur middel van dinge soos godsdiens, goeie werke, verskillende 
geestelike dissiplines en ander godsdienstige aktiwiteite in kerke of in 
die natuur. Daar is ’n spreekwoord wat lui: “Alle paaie lei na Rome”, 
menende dat al hierdie paaie jou by God gaan uitbring. Dit is gewoon 
nie waar nie.

Jesus gee die antwoord op die probleem in ons teksgedeelte: “Ek is 
die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe 
behalwe deur My nie” (Joh. 14:6). Jesus is die weg: die brug tussen 
hemel en aarde. Die pad tussen verlore en gevind. Tussen sondaar 
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en God se kind. Die waarheid: Jesus is die vleesgeworde Woord. Hy 
is die beloofde Messias. Hy is die waarheid in verband met die mens 
se verlossing. Die lewe: Hy bewerk lewe in die sondedood waarin die 
mens homself gedompel het. Hy het die mag van die dood gebreek. 
Hy laat elke gelowige in ’n nuwe lewe opstaan.

Jesus Christus is die enigste weg tot verlossing. Niks wat jy doen, 
kan jou sondeskuld verminder of afskryf of jou verhouding met God 
herstel nie. Wat ’n troos! Dit is alleen moontlik deur geloof in Jesus 
Christus.

Sing: Skrifberyming 3-4:5
Dr. PJ Vermeulen (Peet) (Wapadrant)

Woensdag 13 September

Skrifgedeelte: Johannes 11:17-32
Fokusgedeelte: Johannes 11:25

Jesus stuit nie vir die dood nie

Die mens doen alles in sy vermoë om die dood uit te stel. Hy pro-
beer om homself sover moontlik van die dood te verlos. Die dood 

word as fi naal gesien.
Toe Jesus in Betanië aangekom het, was die tyd vir aksie menslik 

gesproke verby. Lasarus was al vier dae in die graf. Daarom die sus-
ters se verwyt: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.

Die dood is nie vir Jesus ’n niemandsland waar Hy moet halt, pas 
markeer, retireer, of wegdraai nie. Daarom Jesus se antwoord aan 
Marta: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” Die rede vir sy stelling: 
“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe 
hy ook” (vs 25).

Hoe kan Jesus sê: “Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook”? 
Jesus kon dit sê, want nie lank daarna nie het Hy, die vors van die 
lewe, aan die kruis gesterf vir elkeen wat in Hom glo, se sonde. Hy het 
die mag van die dood verbreek en uit die dood uit opgestaan. Daarom 
kon Hy verklaar: “Ek is die opstanding en die lewe.” Want elkeen wat 
in Hom glo, het saam met Hom gesterf en saam met Hom uit die dood 
opgestaan. Opwindend!

Dit geld vandag reeds vir elkeen wat glo. Wat ’n troos. Daarom 
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hoef ons nie bang te wees vir die dood nie, want die dood is nie meer 
die einde van alles nie. Dit is slegs ’n afsterwe van hierdie sondige 
bedeling en ’n deurgang na die ewige lewe wat Jesus Christus vir ons 
bewerk het. Daar is niks wat ons daartoe kan bydra nie. Wat ’n troos!

Sing: Skrifberyming 18-6:1
Dr. PJ Vermeulen Peet (Wapadrant)

Donderdag 14 September

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:18-25
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 1:18

Jesus Christus is jou enigste lewensroete

Ons leef in ’n wêreld waarin die menslike rede baie hoog aangeskryf 
word. Die mens is konstant besig met hoe hy homself kan 

verbeter en ’n beter toekoms kan skep. Hierdie denke word dan die 
lewensmantra waarvolgens die mens leef en sy toekoms bou.

Die Christelike leefwyse is totaal vreemd vir hierdie wêreld en sy 
mense. Dikwels hoor of lees jy opmerkings teenoor Christene, soos: 
“Kom tog net by, ons leef in die 21ste eeu”, of: “Glo jy werklik wat in 
die Bybel staan; iets soos die maagdelike geboorte of Jesus Christus 
wat uit die dood uit opstaan. Dit kan tog nie.” Dit is niks nuuts nie. 
Kyk wat staan in 1 Korintiërs 1:18: “Die boodskap van die kruis van 
Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered 
word, is dit die krag van God.” 

Wat is die boodskap van die kruis?
 Alle mense is sondig. Daar is niemand regverdig nie.
 Geen mens kan vir sy eie sondeskuld betaal of sy saligheid deur 

goeie werke verdien nie.
 Jesus Christus het vir die sondeskuld van elke gelowige aan die 

kruis betaal.
 Hy het die mag van die dood verbreek en uit die dood opgestaan.
 Hy het die gelowige met God versoen (Rom. 3 en 5).

Dit is vir die wêreld onsin. Hy vertrou op menslike kennis en soek 
sy hulp daarin. Die mens met al sy kennis was nog nooit in staat om 
God te leer ken of in ’n persoonlike verhouding met Hom te tree nie.
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Juis dit wat vir die wêreld onsin is, is vir die gelowige die krag van 
God waardeur hy God leer ken en in ’n persoonlike verhouding met 
Hom tree. Jesus Chrisus is jou enigste lewensroete.

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 5
Dr. PJ Vermeulen Peet (Wapadrant)

Vrydag 15 September

Skrifgedeelte: Prediker 9:1-12
Fokusgedeelte: Prediker 9:1

Geniet die lewe met wysheid en insig

Op die oog af lyk hierdie hoofstuk maar mistroostig. Ons is almal 
op pad na die “doderyk” en die lewe kom eintlik tot niks (vs10). 

Dieselfde lot tref ons almal. “Soos wat dit met die goeie gaan, so 
gaan dit ook met die sondaar” (vs. 2). Eintlik is dit tog wat moderne 
mense, wat nie in die Here glo nie, vandag sê: Die lewe is maar net 
ons biologiese bestaan hier op aarde. Aan die onvermydelike einde 
daarvan kan ons niks doen nie. Wat ons wel kan doen, is om die 
beste te maak van elke dag se bestaan. Doen die dinge wat lekker 
is en geniet die lewe. Vind vreugde in jou bestaan deur al jou diepste 
behoeftes te bevredig. Jy is hier vir jouself en sorg vir jou eie geluk. Jy 
het nie ’n ander doel as om jou eie geluk te ontgin nie. En as jy sterwe, 
kan mense jou lewe vier en dan voortgaan om hulle geluk te ontgin. 
Hier die hoofstuk kan so gelees word as ons vers 1 weglaat. Die moti-
vering vir ons lewe hier op aarde lê in die woorde: “God regeer …” Om 
te weet dat God regeer, is wysheid. Wysheid is kennis wat spruit uit 
geloof. Die wyse mens weet dat ’n lewe onder God se regering heel 
anders lyk. Daar is ’n doel in my lewe en daar is grense vir my doen 
en late. My lewensdoel is om God te dien en my naaste te bedien met 
God se liefde. My lewensgenietinge dra die geur van dankbaarheid vir 
genade. My geluk vind ek in die hand van die Here. En as ek sterwe, 
kan mense my opstanding vier en dan voortgaan om die opgestane 
Chris tus te omhels. Ja, die lewe is ’n fees. Veral vir die wyse mens.

Sing: Psalm 99-1:1, 5
Prof. JM Vorster (Koos) (emeritus)
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Saterdag 16 September

Lees: Prediker 11:7 – 12:8
Fokus: Prediker 11:9; 12:1

Hou die Here altyd in gedagte, want sonder Hom kom alles tot 
niks

Die Prediker beskryf in hoofstuk 12 met beeldryke taal die oudword-
proses: lewenskwaliteit verswak (vs 1-3a), tande word stomp en 

minder (vs 3b), sig verswak (vs 3-4a), gehoor verswak (vs 4), moeilik 
loop (vs 5), grys word (vs 5-6) en die sterfdag (6-8). ’n Mens word 
gebore, jy het ’n sprankelende jeug, kreatiewe middeljare, wyse ouer 
jare en dan die proses van verlies en die sterwenstyd. ’n Proses 
wat tot niks kom nie – maar net nog ’n lewe tussen twee datums – 
geboortedatum en sterfdatum.

So lyk die lewensgeskiedenis as jy die Here nie ken nie, maar met 
die Here altyd in gedagte, is die lewe nie ’n somber proses wat tot niks 
kom nie. Die Prediker rig hom in besonder tot die jong gelowige: geniet 
die lewe en vind vreugde in jou dae, beleef en ervaar die sprankel van 
jonk wees – maar onthou dat jy ’n verbondskind is wat lewe voor die 
aangesig van die Here. Die Here sien ons en vra rekenskap.

Daarom moet ons Hom in gedagte hou wanneer ons die jong-
mens lewe geniet. Genietinge sonder die Here kom tot niks. Genie-
tinge aan die hand van die Here bring lewensvreugde wat uitloop op 
’n betekenisvolle oudag. Wanneer ons oud word, neem ons lewens-
kwaliteit af. Maar die lewenspad aan die hand van die Here bou die 
gees en gee hoopvolle berusting.

Geniet al die fases van die lewe aan die hand van die Here en 
wan neer die einde in sig kom, weet dan dat alles betekenis en waarde 
gehad het, want die Here het gelei en bestier en my sterfdatum is 
eintlik ’n nuwe geboortedatum. Vir dié wat die Here nie ken nie, kan 
die lewe lekker wees, maar dit kom tot niks. Wie met die Here wandel, 
het ook lewensgenietinge wat nie tot niks kom nie, maar oorloop in 
die ewige vreugde.

Geniet die lewe, maar hou die Here in gedagte.

Sing: Psalm 119-1:1, 39
Prof. JM Vorster (Koos) (emeritus)
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Sondag 17 September

Skrifgedeelte: Matteus 25:31-46
Fokusgedeelte: Matteus 25:45, 46

Die kenmerk van ’n gelowige mens

Jesus is hier besig met die slot van sy profetiese rede oor die 
wederkoms. Wanneer Hy weer kom, word die skape en die bokke 

geskei. Die bokke is ’n metafoor vir die mense wat hulle rug op die 
Here gedraai het. Hulle kon Hom ken, maar wou nie en nou is daar 
vir hulle geen verontskuldiging nie (Rom. 1:20, 21). Die skape dui op 
sy uitverkore kinders uit alle volke en nasies. God het hulle geseën 
en die koninkryk vir hulle voorberei. Maar hoe word gelowiges en on-
ge lowiges van mekaar onderskei? Hy kyk na hulle CV, daardie doku-
ment wat ons indien wanneer ons vir werk aansoek doen en wat 
ons kwaliteite, kwalifi kasies en eienskappe beskryf. Ons CV met die 
wederkoms moet eintlik net een vraag beantwoord, en dit is: Wat het 
ons aan Jesus gedoen? Om die antwoord op die vraag te ontlok, 
gaan staan hy in die skoene van weerlose mense – dié wat honger 
is, dors is, siek is of vreemdelinge en gevangenes is. Wat ons aan 
hulle gedoen het, doen ons aan Jesus. Wegdraai van die weerloses 
is wegdraai van Jesus. Deernis en diens aan die weerloses is liefde 
en diens aan Jesus. Dit is die kenmerk van ’n gelowige.

Ons CV by die wederkoms kan indrukwekkende dinge bevat, 
soos: gedoop, belydenis van geloof afgelê, die ware leer met ywer na-
gestreef, kerkvastheid, ampsbediening of die voorbanker by kerklike 
vergaderings. Ek het my huwelik heilig gehou en my verbondskinders 
geleer om die Here lief te hê. Natuurlik is al hierdie sake edel en 
belangrik. Maar Jesus soek iets besonders in ons CV en dit lê in die 
vraag: Het al hierdie belangrike lewenskeuses my gebring tot ’n lewe 
vir Jesus in die skoene van die weerlose en nooddruftige mense? Het 
ek vir Jesus kos, water, klere en herberg gegee toe Hy in die skoene 
van mense in nood voor my kom staan het?

As my liefdesdiens, hoe gebrekkig soms ook al, op my CV verskyn, 
kan ons instap in die koninkryk. Getuig u CV van dit wat u aan Jesus 
doen?

Sing: Skrifberyming 11-4:1–3
Prof. JM Vorster (Koos) (emeritus)
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Maandag 18 September

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 4:6-16
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 4:15

Leef in alles wat die Woord leer

In die volgende drie dagstukkies gaan ons gesels oor dualisme. Let-
ter lik beteken dualisme iets soos ’n “tweeslagtigheid”. As fi losofi ese 

term dui dualisme veral op die verhouding tussen stofl ike of liggaamlike 
sake teenoor geestelike sake.

Die eeue-oue dwaalleer van die Gnostiek, waarvan die beginspore 
duidelik in verskeie Bybelboeke bestry word, beklemtoon byvoorbeeld 
die onderskeid tussen die liggaamlike, of stofl ike, en die geestelike. 
Gnostiek argumenteer dat die stofl ike/liggaamlike ondergeskik en 
min derwaardig is aan die geestelike. Die Skeppergod is daarom ’n 
laer wese as die Heilige Gees. Wat jy met jou liggaam doen, is ook 
nie belangrik nie, solank jou gees net gesond is.

Jesus se groot tema was die Koninkryk van God (Mark. 1:15). 
’n Dissipel van Jesus word geroep om daagliks sy/haar hele lewe 
onder Jesus se koningsheerskappy te plaas. Ons word geroep om 
met integriteit te leef, met ander woorde, elke deeltjie van my bestaan 
staan onder Jesus as Koning en onder sy Woord as my gesag.

In 1 Timoteus 4:6-16 roep Paulus vir Timoteus op om sy roeping 
met integriteit uit te leef. Sonder kos en oefening sal ons liggaamlik 
agteruitgaan. Timoteus moet sy hele lewe voed met die woorde van 
geloof en die leer wat hy ontvang het (4:6). Hy moet homself oefen 
in die Godvresenheid (4:7), wat beteken dat hy God moet respekteer 
en verreken in alles wat hy doen. Hede en toekoms is immers alles 
deel van een ewige lewe (4:8). Dualisme tussen woord en gedrag en 
tussen liefde en reinheid is nie ’n opsie nie (4:12). Ja, Timoteus moet 
die gesonde leer leef in alles wat hy doen (4:15-16).

Sing nou Psalm 139:1,12 as gebed en vra die Gees om vir jou te 
wys watter dele van jou lewe nie onder Jesus se heerskappy is nie. 
Bely laasgenoemde. Hy sal vergewe. Kies Hom as jou lewe!

Sing: Psalm 139-1:1, 12
Dr. J Pretorius (Jacob) (Linden)
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Dinsdag 19 September

Skrifgedeelte: Johannes 6:22-40
Fokusgedeelte: Johannes 6:35

Broodnodig!

Lees weer die verduideliking van dualisme in gister se dagstukkie. 
In Johannes 6:27 klink dit asof Jesus Homself skuldig maak aan 

dua lisme. “Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar 
vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee.” Verag 
Jesus die stofl ike? Kyk Hy neer op fi siese brood? Allermins! Hy het 
immers die honger skare deur ’n wonderwerk gevoed en geleer om te 
bid vir daaglikse brood (Matt. 6:11).

Die dualisme is by die skare. Hulle honger vir fi siese brood en 
wondertekens dui op ’n groot gat in hulle binneste wat Jesus raaksien 
en aanspreek. Hulle mis hulle grootste behoefte, naamlik Jesus Self, 
die lewende brood wat uit die hemel gekom het (6:33, 35). Hulle ly 
aan die grootste dualisme denkbaar: God aan die een kant en die 
mens aan die ander kant. Jesus oorbrug hierdie dualisme. Hy is die 
Le wende Brood wat geëet moet word (6:51).

Brood is ’n baie omvattende metafoor. Die hele lewe kan saam ge-
vat word in ’n brood. Landbou, ekonomie, staatsveiligheid, moraliteit, 
gesonde verhoudings en veral ’n verhouding met God as Broodgewer, 
is alles broodnodig om ’n fi siese brood op die tafel te sit. Tydens die 
skryf van hierdie dagstukkie is die Russe byvoorbeeld besig om brood 
of graan te gebruik as ’n oorlogswapen teen die Oekraïne en die 
Westerse wêreld.

Soos brood is Jesus oral in jou daaglikse lewe sigbaar en onmis-
baar. Wil jy soos die skare doen wat God verlang (6:28), maar jy kom 
nie na Jesus toe as lewende Brood nie? Hy stel nie teleur nie. “Elkeen 
wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat 
na My toe kom, nooit verwerp nie” (6:37). Het jy Hom aangeneem 
(1:12)? Leef, beweeg en bestaan jy deur Hom?

Sing: Psalm 146-1:1, 5
Dr. J Pretorius (Jacob) (Linden)
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Woensdag 20 September

Skrifgedeelte: Matteus 22:34-40
Fokusgedeelte: Matteus 22:37-40

’n Strikvraag vir God

Wie God met ’n strikvraag oor sy karakter probeer vastrek, gaan 
baie sleg tweede kom. Vra maar vir die Fariseërs wat ná bose 

beraadslaging vir Jesus vra oor die belangrikste gebod in die wet. Na 
sy antwoord waag niemand dit meer om Hom te probeer vasvra nie 
(Mark. 12:46).

Die Fariseërs se vraag is slim uitgedink. Elke gebod in die wette 
van die Skrif getuig op een of ander wyse van God se karakter. 
Watter een is nou die belangrikste? God duld egter nie dualismes 
nie. Geen deel van sy karakter mag bo ’n ander deel beklemtoon 
word nie. Jesus se antwoord is absoluut briljant. Van liefde tot God 
weet elke Fariseër uit Deuteronomium 6:5. Ook liefde tot die naaste 
klink bekend (Lev. 19:18). Maar nog nooit het ’n rabbi liefde tot God 
en naaste saamgevoeg as twee gelyke komponente van die grootste 
gebod wat God se hele karakter opsom nie.

Jesus kon dit doen, want Hy is die ewebeeld van die wese of 
die karakter van God (Heb. 1:3) en daarom het Hy ook die Wet vol-
maak vervul. Hy is liefde. Deur Hom en uit Hom straal een groot 
liefde vir God en medemens, soos Hy duidelik aan die kruis bewys 
het (Joh. 3:16). Wanneer iemand Hom aanneem (Joh. 1:12) en Hy 
in iemand woon (Joh. 14:23), dan breek Hy deur elke dualisme in 
die wedergebore mens. Sy liefde eis ons hele hart, siel, verstand en 
kragte op (Matt. 22:37; Jak. 4:5). Sy Gees wat sy liefde in ons harte 
uitstort (Rom. 5:5), teken die kruis as tweeledige prentjie diep binne-in 
ons – liefde vir God (vertikale begronding) wat horisontaal uitstraal na 
ons medemens. 

Nou kan ek bely: “Diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, 
dra ek U heil’ge Wet!”

Sing: Psalm 40-1:1, 4
Dr. J Pretorius (Jacob) (Linden)
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Donderdag: 21 September

Skrifgedeelte: Handelinge 8:26-40
Fokusgedeelte: Handelinge 8:30

“Verstaan u wat u lees?”

Die Jode was hiper-nasionalisties ingestel. Hulle het vergeet dat 
God vir Abraham gesê het dat “in jou sal al die volke van die aarde 

geseën wees” (Gen. 12:3). Selfs nadat Christus sy dissipels drie jaar 
onder rig het en hulle die opdrag gegee het om “dissipels van al die 
die nasie te maak”, kom hulle nog ná sy opstanding en vra: “Here, 
is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig?” 
(Hand. 1:6). Al wat vir hulle getel het, was Israel en net Israel. Hulle 
het vergeet dat die hele aarde en al sy mense aan die HERE God 
behoort. Hulle ontmoeting met die nie-Joodse Samaritaanse vrou en 
dat baie Samaritane in Jesus begin glo het (Joh. 4; vgl. Hand. 8:4-25).

“Verstaan u wat u lees”?
In Handelinge 8 vertel Lukas ons van die ontmande man uit Afrika 

wat Jerusalem besoek vir gebed; dus was hy ’n gelowige, want hy 
bid en lees sy Bybel. Maar skielik steek hy vas, hy lees en lees, maar 
verstaan nie wat hy lees nie. Hy lees onder andere van iemand wat 
soos ’n skaap ter slagting gelei word, maar hy verstaan nie wat dit be-
teken nie. Skielik sluit daar by hom ’n onbekende man aan en begin 
vrae stel. Die man se naam is Filippus, en hy vra: “Verstaan u wat u 
lees?” Die Etiopiër trek al by Jesaja 53, maar hy verstaan nie waarna 
dit verwys nie. Die man uit Afrika verstaan niks van wat hy lees nie, 
en Filippus begin om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. 
Die skaap sien op Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes 
sterf. Die man sien skielik water en versoek om gedoop te word, 
wat Filippus dadelik doen. Die man uit Arika reis verder met groot 
blydskap na sy vaderland en verkondig daar die evangelie van God 
se genade in Christus.

Die evangelie in Afrika!
God sien nie net Jode raak nie. Die Ou Testament is nie net vir 

Jode geskryf nie, maar vir alle mense. Dit moet net reg gelees word, 
dit wil sê vanuit Jesus Christus. Het Christus dan nie ná sy opstanding 
aan sy dissipels verduidelik dat alles in die Wet en die Profete en die 
Psalms op Hóm betrekking het en deur Hóm vervul word nie (Luk. 
24:44)?
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Hierdie leesreël geld natuurlik vandag nog: Lees die hele Skrif in 
die lig van die gekruisigde en opgestane Jesus Christus, anders sal u 
die Bybel nooit reg verstaan nie. Hoe lees u die Bybel?

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Prof. JH van Wyk (Amie) (emeritus)

Vrydag 22 September

Skrifgedeelte: Openbaring 6:9-17 (AFR83/2020)
Fokusgedeelte: Openbaring 6:17b

Wie sal staande bly?

Die verhaal begin met God wat op die troon sit met ’n boekrol in 
sy hand en 24 ouderlinge rondom Hom, elkeen op ’n troon. Daar 

was ook nog vier lewende wesens op en by die troon. In sy regter-
hand het God ’n boekrol wat met sewe seëls verseël is. Tussen die 
ouderlinge en die lewende wesens was daar ’n Lam asof geslag, ’n 
duidelike heenwysing na Jesus Christus (Jes. 53:7). Almal vra wie is 
waardig om die boekrol met die seëls oop te maak, en daar is net een 
antwoord: die Lam!

Die eerste vier seëls was perde: wit, vuurrooi, swart en vaal, elk 
met ’n besondere betekenis. Dan volg die vyfde en sesde seël, waar-
op ons gaan konsentreer. Die vyfde handel oor martelare en die sesde 
oor die eindoordeel.

Die vyfde seël vertel van siele aan die voet van die altaar. Dit dui op 
martelare wat tydens hulle lewe op aarde gesterf het terwyl hulle die 
evangelie verkondig het. Hulle roep tot God om hulle moordenaars 
te oordeel, maar die antwoord is dat hulle moet wag tot die getal 
van martelare vol is. Het Christus dan nie gesê: “As hulle My vervolg 
het, sal hulle julle ook vervolg?”(Joh. 15:20). En Paulus: “Almal wat 
godvresend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word” (2 
Tim 2:12). 

Baie tragies is die feit dat Christene mekáár vervolg het, soos 
byvoorbeeld tydens die Kruistogte tydens die Middeleeue en ook 
daar na gebeur het.

Is daar nog Christenvervolging vandag? Miskien in die Ooste, ja, 
maar in die Westerse lande weinig. Ons het ’n wet wat godsdiensvryheid 
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waarborg! Westerse Christene lewe maklik en veilig. Maar die vraag 
kom na elkeen van ons: Is jy bereíd om vir die evangelie te sterf?

Toe die sesde seël oopgaan, handel dit oor die laaste oordeel. 
Dit word in angswekkende terme beskryf. Groot aardbewings vind 
plaas, die son word swart en die maan rooi soos bloed, die sterre val 
op die aarde, die hemel verdwyn soos ’n opgevoude boekrol, rykes 
en armes kruip in grotte weg. Die oordeelsdag van God en die Lam 
breek aan en die groot vraag is: Wie sal staande bly?

Gelowiges weet: Net hulle wat aan Christus vashou, sal staande 
bly. Glo u waarlik sodat u staande kan bly?

Sing: Skrifberyming 15-7:4-6
Prof. JH van Wyk (Amie) (emeritus)

Saterdag 23 September

Skrifgedeelte: Efesiërs 3:1-13 (AFR83/2020)
Fokusgedeelte: Efesiërs 3:6

Die Khoi-San hoort ook in die kerk van God

As daar een boek is wat ons gesigte rooi maak, dan is dit Paulus 
se brief aan die Efesiërs – wat waarskynlik as ’n omsendbrief 

aan die kerke bedoel is. Dit handel oor die eenheid van die kerk soos 
byna geen ander boek in die Nuwe Testament nie. Paulus roep die 
gelowiges op om as lewende liggaam van Christus hulle aardse taak te 
volvoer. Hy beklemtoon dat die kerk as liggaam van Christus één moet 
wees om hulle aardse taak te volvoer. Hoe kan ’n verdeelde liggaam, 
met die hoof afgekap, die hande en bene afgesny en die liggaam so 
onteer, met ander woorde ’n kerk sonder enige bewegingsvryheid, 
enige belangrike werk op aarde doen?

Reeds in die Ou Testament is al gesê dat ook nie-Jode verlossing 
kan verwag en deel van die volk van God kan word (Jes. 49:6; 56:3). 
Reeds in die Ou Testament is dit duidelik dat God nie net oor sy eie 
volk begaan is nie, maar ook oor die heidennasies. Die boek Jona 
lewer hiervan ’n lewende illustrasie. Jona wíl nie na die heidense 
Nineve toe gaan nie, en waarom nie? Hy sê self: “Ek het geweet dat 
U ’n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue 
liefde, ’n God wat berou het oor die onheil” (Jona 4:2) – ’n telkens 
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voorkomende teks in die Ou Testament. Vir Jona is God net te goed. 
Hoe kan God nou ook heidene en ander nasies red?

Dis hierdie tema wat Paulus ook in die brief aan die Efesiërs verder 
uitwerk. Die geheimenis, dit wat verborge was, het met die koms van 
Jesus Christus duidelik geword. Alles het nou verander. Die Heilige 
Gees het nou die geheimenis geopenbaar: ook heidene kan deur die 
evangelie (van verlossing) mede-erfgename en medelede van die 
liggaam van Christus word en deelgenote aan die belofte in Christus 
Jesus (3:6).

Ook nie-Jode, ook heidennasies, as hulle in Christus glo, kan verlos 
word en so deel word van die liggaam van Christus en die volk van 
God. Maar hulle vorm almal saam ’n eenheid, hulle mag nie verdeel 
en opbreek in tientalle kerkies en liggaampies van Christus nie.

Wanneer jy jou kultuurgroep verabsoluteer, wanneer jy hulle be-
lang riker ag as enige ander groep, wanneer jy dink dat God Hom net 
met hulle bemoei, dan maak jy van hulle ’n afgod. God het die wêreld 
(kosmos) lief (Joh. 3:16). Van alle nasies moet dissipels gemaak word 
(Matt. 28:19). Voeg hierby die volgende woorde van Christus: Hoe 
kan ’n koninkryk of huis wat teen homself verdeeld is, staande bly? 
(Luk 11: 17). 

En ons kan byvoeg: Hoe kan ’n kerk wat teen homself verdeeld is, 
staande bly? Kerke moet streef na eenheid, en terwyl hulle nog nie 
daarin slaag nie, begin om sover moontlik saam te werk.

Sing: Skrifberyming 12-4
Prof. JH van Wyk (Amie) (emeritus)

Sondag 24 September

Skrifgedeelte: Genesis 11:1-9
Fokusgedeelte: Genesis 11:5-7

Verwar en verstrooi weens ’n verwronge kultuur

Die mens wil self besluit en doen. Sedert die sondeval is dit só: ons 
aanvaar moeilik dat iemand anders vir ons voorsê of besluit. Baie 

mense sal nog toelaat dat die kulturele groep waarvan hulle deel is, 
bepaal wat die norme, waardes en beginsels vir hulle lewe is, maar 
niks meer nie. Tog lees ons in die Here se Woord dat Hy die enigste 
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Een is wat bepaal watter norme, waardes en beginsels ons moet volg.
Die verhaal van die toring van Babel in Genesis 11 wys hoe die 

Here oordeel en optree wanneer die mense op hulle eie manier wil 
lewe. In daardie tyd is daar net een taal wat almal praat. Die mense 
besluit om ’n stad te bou waarin almal kan bly, met ’n toring waarvan 
die punt tot in die hemel reik. Duidelik stel hulle nie belang in wat die 
Here wil hê nie. Hulle wil self besluit en doen. Hulle prestasies is hulle 
trots.

Maar die Here laat hulle nie toe om verder te gaan nie. Hy sien wat 
hulle besig is om te doen: in hulle eenheid en selfstandigheid wil hulle 
los van Hom en sy bepalings lewe. Terloops: Wat hulle dink is enorm 
en ’n groot prestasie, is vir die Here klein en nietig – Hy “kom af” om 
te kom kyk wat die mense doen (vs 5)!

Om te keer dat hulle voortgaan op hierdie sondige weg, verwar die 
Here hulle taal. Nou kan hulle mekaar nie meer verstaan nie. Een vir 
een trek hulle weg en verstrooi oor die aarde. Nou is hulle nie meer 
deel van een groep met een kultuur, een taal, waarin hulle self kan 
besluit oor die lewe nie. Nou moet hulle nuwe vrae vra en antwoorde 
soek.

Mag ons altyd ons antwoorde op die vrae van die lewe by God 
soek. Mag ons in die evangelie van Jesus Christus die sin en regte 
waardes van die lewe vind. Mag ons Hom deur die krag van sy Gees 
navolg in ons lewe van elke dag. Mag ons ook ons kultuur bou op die 
waar heid van sy Woord.

Sing: Psalm 89-1:6
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)

Maandag 25 September 

Skrifgedeelte: Handelinge 2:1-13
Fokusgedeelte: Handelinge 2:1-13

’n Nuwe kultuur aangevuur deur die Gees

By die toring van Babel (Gen. 11) het die Here die mense se taal 
ver war. Hulle het uitmekaargespat en is verstrooi oor die hele 

wêreld. Hulle drome van een stad (met ’n hemelhoë toring), een taal, 
een kultuur, waarin hulle self besluit en bepaal hoe om te lewe, was 
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daarmee heen. Die Here het hulle uitmekaar gejaag omdat hulle 
sonder Hom wou lewe. Omdat hulle hul norme en lewenswaardes op 
’n ander plek gesoek het as by Hom.

Eeue later, by die uitstorting van die Heilige Gees (Hand. 2), maak 
Hy die verstrooides weer bymekaar. Hy vorm hulle tot ’n nuwe volk. 
Anders as die uitverkore volk van die Ou Testament, kom die nuwe 
volk uit verskillende dele van die wêreld, met verskillende tale en ver-
skillende kulture. Wat die nuwe volk in ’n eenheid saambind, is hulle 
geloof in Jesus Christus. Aangevuur deur die Heilige Gees en gebou 
op die Woord van God, leef hulle nou met ’n nuwe kultuur. Almal wat 
glo, word deel hiervan.

Om dit ’n werklikheid te kon maak, moes daar eers versoening 
kom tussen God en mens. Dit was alleen moontlik deurdat ons Here 
Jesus mens geword op aarde en as Middelaar die prys betaal het wat 
nodig was om God en mens weer een te maak.

As die nuwe volk van God vra ons nie wat mense wil hê en hoe 
hulle dinge doen nie. Ons vra na dit wat Hy wil hê en hoe dit lyk in sy 
koninkryk. Gevul met die krag van die Gees wat in ons werk, bou ons 
’n nuwe kultuur wat vas gegrond is in die waarheid van sy Woord. 

En hiermee loop ons met vaste treë die wêreld in: om te vertel van 
die groot dade van God en om te roep tot bekering.

Sing: Skrifberyming 15-1:2, 3, 4
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)

Dinsdag 26 September 

Skrifgedeelte: Openbaring 21:9-27
Fokusgedeelte: Openbaring 21:24-27

Saam met God in die ewige heerlikheid

Die nuwe volk waaroor die Here sy Gees uitgestort het, is saam 
met Hom op pad na ’n heerlike toekoms. Dit wat hierdie volk aan-

mekaar bind, is nie hulle gemeenskaplike menslike idees en maniere 
van doen nie. Nee, wat hulle aanmekaar bind, is hulle geloof in Jesus 
Christus en hoe hulle saam daaraan gestalte gee in hulle gedagtes, 
woorde en dade van elke dag.

In Openbaring 21 lees ons hoe dit gestalte kry aan die einde van 
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die tyd. Johannes vertel hier van die wonderlike gesig van die bruid 
van Jesus Christus wat tuiskom in die nuwe Jerusalem – die stad wat 
vir haar gereedgemaak is. Die poorte van die nuwe Jerusalem staan 
na alle kante toe oop vir almal wat waarlik glo. Van oral kom hulle 
saam: alle nasies, tale en kulture.

In hierdie helder verligte stad is dit God Self wat saam met sy 
nuwe volk woon. Glansend en verruklik is die nuwe blyplek van die 
bruid van God versier. Met die volheid van sy rykdom het God dit vir 
haar gereedgemaak. Dit is Hyself wat die stad verlig met sy teen woor-
digheid.

Uiteindelik is Hy en sy bruid bymekaar, fi naal en vir ewig. Vir haar 
het Hy ’n onberekenbare prys betaal. In die simboliek van die afmetings 
van die stad en die hoeveelhede van die poorte en fondamente word 
die volheid van die volk van God uitgebeeld. Almal wat daar hoort, is 
daar. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal 
ooit daarin kom nie!

Ons wat glo in die Koning van die kerk, ons wat Hom aanbid en 
dien, ons wat ons laat lei deur die Woord en Gees van God – dit is ons 
wat aan die einde van die tyd saamgeroep word om vir ewig saam 
met God Drie-enig sy volk te wees in die nuwe stad wat Hy gereed-
gemaak het.

Wat ’n heerlike vooruitsig!

Sing: Skrifberyming 18-7:1, 3, 9, 12
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)

Woensdag 27 September

Skrifgedeelte: Psalm 139 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 139:1-6

God weet alles en is orals

“U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my 
gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek 

oorbly, U bepaal dit” (vs 1-3, AFR83). En dan: “U sluit my in van agter 
en van voor, en U lê u hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar 
vir my”(vs 5, AFR53), “dit is te hoog vir my begrip”(vs 6, AFR83).

God weet alles en God is orals! Ek kan nie vir Hom wegkruip of 
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iets, hoe klein ook al, wegsteek nie. Hy ken my woorde nog voordat 
ek dit gesê het. Hy is almagtig en alomteenwoordig.

God se liefde oor my as sy kind is oneindig groot, te wonderbaar vir 
my, te hoog vir my begrip. Ek staan sprakeloos voor hierdie wonder 
en ek vra myself baie keer af: Hoe kan God my so liefhê as ek so 
dikwels ongehoorsaam is of verkeerde dinge doen of dink? U weet 
van alles, U is orals, en tog lê U u hand op my en verseker my dat ek u 
kind is. Dan besef ek opnuut wat die woord “Immanuel” beteken: God 
met ons! God is elke dag by my, orals en altyd, waar ek ook al gaan. 
Ek is nooit alleen nie en God sal my nie alleen laat nie.

Aan die kruishout moes ons Here Jesus die grootste eensaamheid 
deurmaak toe Hy uitgeroep het: “My God, my God, waarom het U my 
verlaat?”, en dit sodat ons nooit alleen sal wees nie, maar vir ewig sy 
kinders sal wees. God is elke dag by jou, deur sy Woord en deur sy 
Heilige Gees.

Hierdie wonder van God se genade is onbegryplik groot. Dit sê 
Dawid, is te hoog vir my verstand!

Sing: Psalm 139-1:1, 2, 3
Ds. PJ van der Walt (Pieter) (emeritus)

Donderdag 28 September

Skrifgedeelte: Matteus 10:26-31
Fokusgedeelte: Matteus 10:29-31

Twee mossies vir ’n sent, ’n stuiwer of ’n assarius

Die intensiteit van God se liefde vir sy kinders, vir almal wat aan 
Hom behoort, word hier met twee pragtige beelde beskrywe. Ons 

praat soms so ligtelik oor God se liefde, asof dit vandag en môre en 
elke dag daar sal wees. In die proses kyk ons die omvang en die 
inten siteit daarvan mis.

“Word twee mossies nie vir ’n stuiwer (AFR53), vir ’n sent (AFR83) 
en vir ’n assarius (AFR2020) verkoop nie? God sorg vir elke mossie 
in die natuur. Elke mossie, al is hulle so klein en gering, is vir Hom 
kos baar. In ons geldstelsel weet ons dat ons met ’n sent niks kan 
koop nie. Jesus sê jy kan twee mossies vir ’n sent, twee mossies vir ’n 
stui wer (halfpennie) of twee mossies vir ’n assarius koop. ’n Assarius 
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was ’n Romeinse kopermuntstuk wat een sestiende van ’n denarius 
was. ’n Denarius was Romeinse muntstuk wat ongeveer die dagloon 
van ’n arbeider was.

Nie een van hierdie mossies wat so waardeloos is, sal op die 
grond val sonder sy wil nie. As Hy hom so intens besig hou met ’n 
mossie wat so min werd is, hoeveel te meer ontferm Hy hom nie oor 
sy kinders wat aan Hom behoort nie? So wonderlik sorg God vir ons.

Die tweede beeld: Selfs die hare op ons koppe is almal getel. 
Jesus wil met hierdie beelde vir ons as sy kinders verseker van sy 
intense liefde vir ons. Daar kom tye dat mense, ook bejaardes, soms 
so nutteloos voel. God sien my tog nie raak nie, of ek beteken niks 
voor Hom nie, word gesê.

Nee, God het jou so lief dat Hy sy Seun Jesus Christus gestuur om 
vir jou sondes te betaal, jou vir ewig onlosmaaklik aan Hom te verbind 
en om vir jou ’n plek in sy Vaderhuis te berei. Niks sal jou ooit van sy 
liefde skei nie. Hy vergeet jou nie!

Sing: Psalm 84-1:2
Ds. PJ van der Walt (Pieter) (emeritus)

Vrydag 29 September

Skrifgedeelte: Hooglied 4:1-7
Fokusgedeelte: Hooglied 4:7

Intimiteit: heilig en veilig

God is ’n God van intimiteit. Voor die val is Adam en Eva kaal, maar 
sonder skaamte. God self gee die opdrag – wees vrugbaar ... 

(Gen. 1:28).
Die Bybel leer selfs dat ons intimiteit binne die huwelik nie afge-

skeep moet word nie (1 Kor. 7:5). Oordrewe preutsheid is dus nie ’n 
gesonde konsep nie. Hooglied is tog ’n hele boek in die Bybel wat 
gewy is daaraan om gesonde seksualiteit te vier. Met groot krag kom 
groot verantwoordelikheid ...

God is daarom ook ’n God van grense. ’n Mens maak vuur in ’n 
kaggel. As jy vuur maak in jou studeerkamer, kan jou huis afbrand. 
So gaan dit ook met intimiteit. Dit hoort in ’n veilige ruimte. ’n Ruimte 
met gesonde grense. God se grens vir volle intimiteit (seks) is die 
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huwelik. En om binne God se grense te beweeg, beskerm ons.In ’n 
samelewing wat seksualiteit goedkoop maak, het ons ’n roeping om 
vas te hou aan die waarheid wat vry maak. Passie is nie verkeerd nie. 
Egbreuk is. 

Die geheim is om gehoorsaam te wees, getrou te wees, opreg te 
wees, eerlik te wees. Oordrewe preutsheid onderdruk passie. Los-
ban digheid verafgod passie. Maar ware liefde gee uitdrukking aan 
intimi teit op ’n heilige en veilige manier.

Sing: Psalm 128-1:1-4
Ds. WM van der Waal (Willem) (Linden)

Saterdag 30 September

Skrifgedeelte: Hooglied 5:10-16
Fokusgedeelte: Hooglied 5:10

Bybelse intimiteit: lewenslank en toegewyd

Losbandigheid maak intimiteit goedkoop. Geen toewyding nie. Geen 
verbintenis nie. Geen verhouding nie. Dit terwyl daar soveel meer 

dimensies is aan ons menswees. Oordrewe preutsheid heg weer ’n te 
duur prys aan iets wat God as ’n gawe gegee het.

Om lewenslank toegewyd te wees, is iets heel anders as kortstondige 
genieting. Lewenslange toewyding beteken om ’n student te bly van 
jou lewensmaat. En om God se beeld in hulle te sien deur verskeie 
lewensfases. Hoe kyk jy en ek na ons lewensmaats? Hoe is my 
huwelik ’n beeld van Jesus en sy kerk? Toewyding kom deur vertroue 
en geduld. Dit kom deur keuses van liefde en gehoorsaamheid.

Om iemand te sien vir wie hulle is deur geloof, deur hoop en deur 
liefde – dit beskerm ons intimiteit. Soos wat koue die afwesigheid 
is van hitte, so is oordrewe preutsheid die afwesigheid van Bybelse 
intimiteit. Wat ons werklik nodig het, is God se hart vir ons huwelike.

Ons behoeftes is deel van God se ontwerp. Maar hoe ons uiting gee 
daaraan, ontbloot ons gesindheid voor die Here. God het skoonheid 
en liefde geskep. Dit is ons keuse om dit in gehoorsaamheid te geniet.

Sing: Psalm 138-1:1, 4
Ds. WM van der Waal (Willem) (Linden)
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KWARTAAL 4 – DIE LEEFOMGEWING VAN DIE GELOWIGE

OKTOBER: VERHOUDINGE IN DIE WERKPLEK 

Verhoudinge in die werkplek

Ons werk is een van die belangrikste maniere waarop ons die koninkryk van 
God moet soek. Daarom het die Here die mens na sy beeld geskep om te 

werk tot sy heerlikheid. Daarby is ons geskep om in gemeenskap met mekaar te 
werk. ’n Mens werk nie as ’n blote individu nie, maar as deel van ’n gemeenskap. 
In hierdie maand wil ons in die lig van die Woord enkele sake belig rakende die 
gelowige in die werkplek.

Sondag 1 Oktober

Skrifgedeelte: Genesis 1:24-28
Fokusgedeelte: Genesis 1:28

Leef gehoorsaam jou roeping as beeld van God uit

Op die sesde skeppingsdag het God die mens gemaak. Die mens 
is anders as al die ander dinge wat God geskep het. Vir die 

eerste keer lees ons dat die Drie-Eenheid sê: “Laat Ons mense maak 
na ons beeld, na ons gelykenis ...” (vgl. Joh. 14: 23). Alle mense het 
dus die besondere roeping om beeld van God te wees – om sekere 
eienskappe van sy/haar Skepper uit te leef.

En dan lees ons in vers 26 dat die mens nóg ’n roeping in die Tuin 
ontvang het, naamlik om te heers oor al die lewende wesens wat 
God geskep het (Ps. 8:79). Van alle skepsels is dit alleen die méns 
wat die voorreg (én die verantwoordelikheid) ontvang om oor die 
skepping te regeer. Waarom? Juis omdat God die mens na sy gely-
kenis gemaak het. In vers 28 lees ons hoe God die mens seën sodat 
hulle sekere eienskappe van God kan weerspieël. As beeld van God 
is die mens dus veronderstel om eienskappe van volmaakte bewaring 
en ontplooiing uit te leef.

Weens die sondeval het die beeld van God skade gelei. Dit wil 
voor kom asof baie mense eerder die leuen glo dat ’n mens eerder 
moet vernietig as wat ’n mens moet bewaar. Nie Adam óf sy nageslag 
is ten volle gehoorsaam aan hulle oorspronklike roeping nie. En daar-
om stuur God die Vader die Tweede Adam om waarlik die beeld van 
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God hier op aarde uit te leef. Te danke aan sy kruisdood en opstanding 
verenig Jesus Christus God se uitverkore kinders met Hom sodat ons 
aan al sy weldade kan deel kry. Omdat Christus as Ewige Koning oor 
die heelal heers, is dit vir gelowiges moontlik om – deur sy genade – 
hulle roeping gehoorsaam uit te leef.

Sing: Psalm 8-1:4-6
Ds. LD Myburgh (Daniël) (Venterstad)

Maandag 2 Oktober

Skrifgedeelte: Genesis 1:26-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:28

Gemeenskaplike roeping

Gister het ons gelees hoe God die mens geskep het om in God 
se skepping werksaam te wees. Selfs al leef ons in ’n gebroke 

samelewing, kry elkeen van ons steeds die opdrag om oor dít waaroor 
ons aangestel is, te heers. Wanneer ons egter Genesis 1:27, 28 
noukeurig lees, dan kom ons agter dat God nie die mens in isolasie 
geskep het nie, maar in gemeenskap met mekaar.

Kort nadat God vir Adam geskep het, gee God vir hom ’n hulp 
wat by hom pas (Gen. 2:18, 21-23). Daarom is dit ook opvallend dat 
God nie nét vir Adam die skeppingsopdrag gee nie, maar vir Adam én 
Eva. “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van 
God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe 
het God hulle geseën en vir hulle gesê: ‘Wees vrugbaar, word baie, 
bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die 
voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor al die diere wat 
op die aarde kruip.’”

Wanneer ons dan ons roeping op aarde uitleef, dan doen ons dit 
nooit alleen nie, maar in gemeenskap met mekaar. Eerstens in die 
huwelik, maar ook in die geloofsgemeenskap. Al verskil ons rolle en 
ga wes dalk van mekaar, bly dit ’n gesamentlike roeping waarmee 
God ons roep (vgl. Kol. 3:18, 19; 1 Kor. 12:12-27). Regdeur die eeue 
gee God nie vir individue opdragte nie, maar vir sy Verbondsvolk (vgl. 
o.a. Gen. 17:7-9).

Jesus Christus sterf ook nie net vir die sonde van een of twee nie, 
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maar vir ál God se uitverkore kinders. “So is dit ook met die Seun van 
die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien 
en om sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Matt. 20: 28). Mag 
Christus se liefde ons dryf om mekaar in liefde te aanvaar en sáám 
ons roeping tot sy eer uit te leef. 
  
Sing: Skrifberyming 14-1:1 3 

Ds. LD Myburgh (Daniël) (Venterstad)

Dinsdag 3 Oktober

Skrifgedeelte: Genesis 1:26-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:29 (AFR83/2020)

God versorg die mens om te kan werk

Wat my onmiddellik tref, is dat God eers seën voordat Hy opdragte 
gee en die mens oproep om te begin werk! Kyk weer na vers 28: 

“Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: ‘Wees vrugbaar, word 
baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers ... oor die vis ... voëls 
en diere ...’”

Hoe aangrypend! God skep die mens as sy verteenwoordiger, sy 
beeld met ŉ spesifi eke doel en ’n welomskrewe taak: om te heers oor 
sy skepping. Genesis 2:15 stel dit nog duideliker: “Die Here God het 
die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.” Bewerk 
en bewaak! Die mens is God se begenadigde rentmeesters van sy 
skepping wat baie goed was.

Sien jy hierin die Here se liefdevolle goedheid? Eers berei hy vir 
die mens – die kroon van sy skepping – ’n volmaakte woonplek. Die 
pa ra dystuin, Eden! Hier kon die eerste mensepaar hulle roeping ver-
vul en tot eer van hulle Skepper leef. Verder voorsien God aan hulle 
alles wat nodig is. Ja, uit sy Vaderhand ontvang hulle genade en seën, 
mekaar as lewensmaats, die belofte van ’n uitgebreide gesin, ’n blye 
toekomsverwagting, ’n vaste woning, voedsel en die beste werk.

Selfs ná die sondeval is die opdrag om te werk nie ’n vloek nie, 
maar ’n seën! Dis ’n loutere voorreg om deur die leiding, hulp en krag 
van die Heilige Gees as onderkonings van die Allerhoogste te heers. 
Dit is en bly ons primêre roeping. Dis waarvoor God ons gemaak het. 
Dit is waartoe ons Koning en Saligmaker, Jesus Christus, ons vryge-
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koop en verlos het – om ons met hart en siel te beywer vir God se 
koninkryk en die eer van sy Naam!

Nou die groot vraag: Wat doen jy met die gawes waarmee die 
Here jou seën en jou lewe verryk? Jou familie, besigheid, talente, 
ge leenthede, tyd, krag en gawes? Laat ons altyd erken dat God die 
enigste Bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorg en arbeid, en 
ook sy gawes, sonder sy seën, ons nie kan baat nie.

Sing: Psalm 104-1:9, 14
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)

Woensdag 4 Oktober

Skrifgedeelte: Matteus 6:25-34
Fokusgedeelte: Matteus 6:31-34 (AFR83/2020)

Werk as die soeke van die koninkryk

Die Here Jesus moedig ons aan om nie bekommerd te wees oor 
die dag van môre nie, maar eerder ons vertroue en hoop te stel 

in God se plan vir die toekoms. Spreuke en Jakobus druk weer op die 
hart dat ons altyd kinderlik nederig moet bly en nie op die onsekerheid 
en onvoorspelbaarheid van môre moet roem nie (Jak. 4:13; Spr. 27:1).

’n Christen leef moedig en geanker in die hede, want die Here is 
getrou. Hy is gister, vandag en môre altyd dieselfde, by en met ons. 
Gister is verby. Môre is nog nie hier nie. Al wat ons het, is van dag! 
Beteken dit dat ons nie voorsorg hoef te tref vir later, of moet beplan 
vir die toekoms nie? Beslis nie! Logika en die Bybelse rentmees-
terskapsbeginsel dui tog daarop dat ons, as God se beelddraers, 
eendag aanspreeklik gehou sal word vir die manier waarop ons die 
gawes, wat vandag aan ons toevertrou is, bestuur het (Matt. 25:14-
30).

In ons teks bied Christus die geheim vir ’n sorgvrye lewe. Absolute 
ver troue in God se voorsienigheid! Vertroue in God verdryf vrees! ’n 
Fokus op God se koninkryk en ’n ywerige soeke na sy wil waarborg 
die seën! Die Vader weet wat ons, sy kinders, nodig het. Hy weet wat 
ons moet eet, drink en aantrek. En omdat Hy ons in Jesus Christus 
liefhet en ’n sorgsame Vader wil wees, ontvou daar elke dag uit sy 
hand alles wat ons na liggaam en siel nodig het. Alles!
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Hoe goed is dit tog om so te mag leef! Jy kan jou losmaak van wat 
agter is, want gister is verlede tyd. Jy hoef ook nie ’n beklemming in 
die hart te voel oor môre waaroor jy in elk geval geen sê of beheer 
het nie. Span eerder vandag al jou kragte in om God se koninkryk te 
soek en sy wil te doen. Doen nét dit – elke dag. Tot op die laaste dag 
wanneer die Koning ook van jou sal sê: “Mooi so! Jy is ’n goeie en 
getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom 
in en deel in my vreugde!”

Sing: Skrifberyming 17-1:1, 6
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)

Donderdag 5 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Tessalonisense 3:6-15
Fokusgedeelte: 2 Tessalonisense 3:10 (AFR83/2020)

Wie nie wil werk nie, minag God se versorging

Uit ons teks blyk dit duidelik dat daar lidmate in die gemeente van 
Tessalonika was wat geweier het om langer te werk. Hulle was 

oortuig dat die Here Jesus se wederkoms sommer baie naby was en 
dat dit dus nie meer sin gemaak het om te werk nie.

Hiervan wou die hardwerkende apostel natuurlik niks weet nie! Dit 
was mos pure laksheid! Sondige onverskilligheid! In stryd met God 
se gebod! Lynreg teen die grein van die evangelie! Daarom herinner 
Paulus hierdie leeglêers aan die goue beginsel wat hy tydens ’n 
vroeëre besoek benadruk het: Geen werk, geen brood! As jy nie wil 
werk nie, sal jy eenvoudig nie eet nie!

Die situasie herinner ons aan Salomo se vraag: “Hoe lank gaan 
jy nog lê, luiaard? Nog ’n bietjie slaap, nog ’n bietjie sluimer, nog ’n 
bietjie handevou en bly lê, en daar oorval die armoede jou soos ’n 
rower, daar oorrompel die gebrek jou soos ’n inbreker” (vs 9-11).

Op die sesde skeppingsdag het God die mens gemaak om 
Hom te dien en te verheerlik deur sy getroue verteenwoordigers en 
beelddraers te wees. Ons God is ’n aktiewe en werkende God! In 
Johannes 5:17 sê die Here Jesus: “My Vader werk tot nou toe, en Ek 
werk ook.” 

Dit beteken dat ons dieselfde sal doen. Elkeen van ons is tog deur 
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die Heilige Gees bekwaam en toegerus om ons Godgegewe roeping 
uit te leef.

Mag ons ’n vreugde vind in ons werk in kerk en Koninkryk. Mag die 
Here ons ryklik seën om die soete vrug daarvan nou al te geniet. Mag 
ons veral uitsien na die vrug van die heerlike verlossingswerk van 
Chris tus en die troosryke herskeppingswerk van die Heilige Gees.

Sing: Psalm 128-1:1
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)

Vrydag 6 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:17-24 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:21-23

Slawe, maar nie van mense!

Dit is baie maklik vir ons om te sê dat ons geen mens se slaaf is nie, 
maar in die hedendaagse tyd is dit al moeiliker om so ’n beginsel 

te handhaaf met iets anders as woorde van ontkenning. Dan praat 
ons nie net van sake soos die geforseerde inentings teen Covid-19 
of die staat se bepalings oor BEE oor besighede nie, want baie van 
ons is slawe van iets lank voor enigeen van hierdie dinge bestaan het. 
Ons is slawe van salarisse en daardeur slawe van mense.

Paulus sê ons kan dit nie wees nie, want Christus het ons duur ge-
koop, ons is sy eiendom. Niemand wat aan die Here Jesus behoort, 
kan aan enigiemand anders ook behoort nie, so leer Christus Self in 
Matteus 6:24. Ons is in Christus juis vrygemaak van alles van hierdie 
wêreld.

Hiermee stel ons nie dat ons inkomste waarvoor ons werk, nie be-
langrik is nie, maar dat dit nooit die hoofrede vir ons werk behoort te 
wees nie. Ons moet werk omdat dit ’n opdrag is wat God ons gee van 
die skepping af en omdat ons daardeur Hom verheerlik. Ons werk om 
’n dak oor ons kop te hou en kos op ons bord, maar veral om daardeur 
eer te gee aan God wat ons die bevel om te werk, gegee het; ’n bevel 
wat pas by ons omdat ons na sy beeld geskep is – en soos Christus 
dit leer, werk God altyd.

Om vry te wees, beteken ook soos in die konteks van 1 Korintiërs 
7 dat ons nie ons siele verkoop aan ons werkgewers nie, want ons 
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behoort nie aan hulle nie. Ons sal dus niks in ons daaglikse werk doen 
wat teen die wil van God ingaan nie, want Hom bly ons altyd gehoor-
saam. Ons is immers in werklikheid alleenlik afhanklik van Hom. Ons 
kan sonder ons werkgewer, maar nie sonder God nie. Daarom stel 
ons sy wil voorop.

My lewe leef ek as slaaf of as dienskneg van God en dit in Christus 
wat my regverdiglik gekoop het met sy bloed, nie vir sy voordeel nie, 
maar vir myne. Dit moet wel dien tot sy eer, ook as dit kom by my 
werk.

Sing: Psalm 107-1:1
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kemptonpark)

Saterdag 7 Oktober

Skrifgedeelte: Spreuke 22:17-29 (AFR53)
Fokusgedeelte: Spreuke 22:29

Ons is eerbaar, want ons werk vir die Koning

Die Spreukeskrywer wil die leser oproep om met aandag goed te 
luis ter wat hy wil sê, want dit is ’n liefl ike skat van wysheid wat be-

waar moet word in die hoorder se hart dat sy vertroue op die HERE 
mag wees. Onder hierdie wysheid word vers 29 dan ook ingesluit. Dat 
’n man vaardig in sy werk nie voor geringes hoef te staan nie, maar 
voor konings kan staan.

Kosbaar aan hierdie gedagtes is dat die soorte werk van ’n man 
nie uitgesonder word of die een bo die ander beklemtoon word nie, 
maar dat dit hier gaan oor die persoon wat sy werk goed doen eerder 
as oor die werk wat hy doen. Iemand wat vaardig word in sy taak, 
openbaar dat hy daarin geoefen is. Met ander woorde dat luiheid in 
hom nie te vinde is nie, maar dat hy met ywer sy ambag leer ken het 
en daarin sy beste gee. So ’n man is eerbaar genoeg om voor konings 
te staan.

Waarom is hy eerbaar? En hoe sal ons wat so in ons werk vorder, 
ooit voor konings staan? Die eerbaarheid van alle werk lê in die feit dat 
dit die vervulling is van ons opdrag om onderkonings van die wêreld 
te wees, soos God ons dit beveel het in die paradys. Dit is om wat Hy 
ge maak het, te bewerk en dit tot eer van Hom wat dit so geskep het 
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en ons so geskep het dat ons daarmee Hom kan verheerlik. Natuurlik 
verrig ons ons werk voor die Ewige Koning wat ons daarvoor geroep 
het om in sy Koninkryk werksaam te wees.

As ons vir die Koning werk, sal ons ook streef om dit vaardig te 
doen, want eindelik is ons werk sy werk, en ons Koning Jesus Christus 
se werk is volmaak soos Hy dit in sy verlossingstaak bewys het. Daar-
om streef ons om ons dagtaak, waarin ons ons brood verdien, maar 
waarin ons ook sy opdrag om sy evangelie te verkondig, nakom, dit 
tot die beste van ons vermoë te doen. 

Soos Christus vertel in sy gelykenis van die talente, sal ons by die 
terugkeer van die Koning rekenskap gee van ons werk. Was dit vir 
geringes, vir mense? Of was dit vir die Koning?

Sing: Psalm 90-1:9
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kemptonpark)

Sondag 8 Oktober

Skrifgedeelte: Kolossense 3:22-24 (AFR83)
Fokusgedeelte: Kolossense 3:22-24

Ons werk vir die Here!

Een van die basiese foute wat ons ten opsigte van ons daaglikse 
werk maak, is dat ons tonnelvisie het. Ons sien net die mense bo 

en onder ons raak. My werk is ’n saak tussen my en my werkgewer/
werknemer en daar eindig dit. Die hoofsaak wat die Bybel ons leer oor 
ons werk, is dat die Here jou eintlike werkgewer is! Dit is die kern van 
’n Bybelse werksetiek en dit is die manier waarop mense binne die 
werksituasie se gesindhede verander.

Kom ons kyk hoe word hierdie kernsaak aan ons in Kolossense 
3:22-24 geleer: Nadat Paulus spesifi ek met die slawe gepraat het 
en gesê het hoe hulle gesindheid moet verander, gaan hy voort en 
sê: “Wat julle ook al doen ...” Met hierdie woorde kom hy nou by ’n 
algemene saak, wat vir almal geld in hulle werksituasies. “Wat julle 
ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense 
nie.”

Hoe kry ’n mens dit reg om jou werk van harte te doen, selfs al 
be handel jou baas jou verkeerd? Jy gaan dit net regkry as jy werklik 
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tot die besef kom dat jou werk alles te doen het met jou verhouding 
met God. Jy moet besef dat die Here jou eintlike Werkgewer is! En sy 
opdrag aan jou: “Eer My in alles wat jy doen, ook in jou werk!”

Wanneer ek dit besef, en my werk onder hierdie besef doen, gaan 
dit ’n merkbare eff ek op my werk hê. Dit wat my in my werk dryf, gaan 
verander. My doel, dit waarop al my harde werk en inspanning ge-
mik is, moet nie met geld of eie voordeel verband hou nie. Beskou 
hierdie dinge eerder as ’n byproduk – en al kan niemand sonder geld 
klaarkom nie, is die belangrike dat jy nie op geld en eie voordeel inge-
stel moet wees nie. Dit moet nie jou doel wees nie. Nee, doen dit vir 
die Here!

Hoe werk mens as jy vir die Here werk? Die manier waarop mens 
jou werk vir die Here doen, is om dit van harte te doen. Daar staan in 
vers 22: “Werk met ’n opregte hart uit eerbied vir die Here”, en in vers 
23: “Wat jy ook al doen, moet jy uit jou hart doen.” Dit beteken jou hart 
moet in jou werk wees.

Leer om anders te dink oor jou werk. Ook in jou werk behoort jy 
aan die Here! Jy werk vir Hom!

Sing: Psalm 90-1:9
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)

Maandag 9 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:18-20 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:18-20

Begin by jou eie gesindheid en optrede – so bly jy aan God ge-
trou!

In 1 Petrus 2:18-20 word daar met slawe gepraat. ’n Slaaf het destyds 
geen regte gehad nie en ook geen besittings nie. Sy eienaar het hom 

op ’n stadium gekoop op ’n slawemark. Van daardie dag af was die 
slaaf die wettige eiendom van daardie eienaar en die eienaar kon met 
hom maak wat hy wou. Die slaaf is ook nie vergoed vir die werk wat 
hy gedoen het nie, hy het niks daarvoor verdien nie. Dit is in kort hoe 
die slawepraktyk in daardie tyd gewerk het. En as ons eerlik moet 
wees, dan lyk dit na ’n onregverdige praktyk – iets wat reggestel moet 
word.



• 295 •

Petrus praat met sulke slawe en hy sê vir hulle dat hulle gehoorsaam 
aan hulle werkgewers moet bly, en dan kom hierdie belangrike kwa-
lifi kasie: “... nie net wanneer julle base goed en vriendelik is nie, maar 
ook wanneer hulle julle verkeerd behandel.”

Wanneer daar spanning is tussen werkgewer en werknemer – al is 
dit as gevolg van onregverdige optrede – dan word die saak reggestel 
deur by ’n bepaalde punt te begin. Die beginpunt lê by jouself. Begin 
eers deur te sorg dat jou eie gesindheid en optrede reg is. Hoe kry 
mens dit reg? Die Bybel stel dit baie duidelik dat ons werk nie net met 
ander mense te doen het nie, maar dat dit in die eerste plek met God 
te doen het. Ek moet my werk doen asof vir die Here en nie vir mense 
nie. 

En dit verander alles! As jy so oor jou werk dink, dan sal jy met toe-
wyding jou werk kan doen:
 Jy sal bereid wees om op te off er, want ons hemelse Vader het so 

baie vir ons opgeoff er. Hy het sy enigste Seun geoff er sodat ons 
kan lewe!

 Jy sal werk met entoesiasme en oorgawe, want Christus se werk 
aan die kruis was nie halfhartig nie.

 Jy sal werk met vreugde en opgewondenheid in jou gemoed, want 
die Heilige Gees skep daardie blydskap binne-in jou.
Om vir die Here te werk, is om jou werk op so ’n manier te doen dat 

die Here daarmee tevrede sal wees. Dan seën Hy jou in jou werk. Jou 
gesindheid begin dan ook afsmeer op ander en uiteindelik word selfs 
verkeerde praktyke reggestel. Jou gesindheid motiveer jou mede-
werknemers, dit het ’n opbouende eff ek op hulle en so word jou werk 
’n voorreg en ’n vreugde, maar slegs wanneer die Here deel daarvan 
is.

Sing: Psalm 145-1:1, 10
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)



• 296 •

Dinsdag 10 Oktober

Skrifgedeelte: Kolossense 3:25 – 4:1 (AFR83)
Fokusgedeelte: Kolossense 3:25 – 4:1

Ons almal staan onder die gesag van die Here

In Kolossense 3:22 – 4:1 sien ons hoe die Bybel te werk gaan met 
onreg verdige arbeidspraktyke: die struktuur word nie summier om-

ver gewerp nie, rewolusie en opstand word nie as instrument vir veran-
dering gebruik nie. Maar die gesindheid in die harte van die mense 
wat betrokke is; daaraan moet gewerk word – net daaraan!

Daarom sê Paulus aan die slawe: “Doen julle werk, maar moenie 
net werk om raakgesien te word deur julle werkgewers nie, maar werk 
met ’n opregte hart.” Daarna praat Paulus met die slawe-eienaars: 
“Behandel julle slawe reg en billik.” 

Wat moet ons hier raaksien? In ’n onregverdige slawestruktuur 
praat Paulus met slaaf sowel as met die baas, en hy plaas hulle op 
die selfde vlak en hy sê aan albei: Julle gesindheid moet regkom! Pau-
lus wys albei partye dat daar ’n hoër gesag is:
 Aan die slawe: Doen alles vir die Here en nie vir mense nie. Julle 

staan in diens van Christus.
 Aan die eienaars: Die Here trek niemand voor nie. Julle staan onder 

die Here in die hemel.
As werkgewers moet ons onthou dat die Here ons baas is. Ek kan 

nie met my werknemers werk soos ek wil nie, maar ek moet hulle 
behandel soos die Here van my eis: reg en billik.

Sing: Psalm 93-1:1-4
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Woensdag 11 Oktober

Skrifgedeelte: Filémon 1:16 (AFR83)
Fokusgedeelte: Filémon 1:16

In Christus is ons broers!

Dink net watter verskil kom daar in Onesimus se verhouding met 
Filemon noudat hy ’n gelowige geword het! Hy is nou nie meer net 

’n slaaf nie, maar ook ’n broer. Slaaf en eienaar is nou lede van God 
se gesin en daarom gelykes voor die Here.

Onder ons as gelowiges behoort daar geen skeiding op grond van 
sosiale status of enigiets anders te wees nie. Ondersoek jou hieroor 
voor God. Is daar medegelowiges op wie jy neersien? In watter lig 
sien jy jou werknemers wat uit genade in Christus glo?

Herinner jouself dat hulle jou broers en susters in Christus is. Voor 
Christus is julle gelykes: “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, 
slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één” 
(Gal. 3:28).

Sing: Psalm 133-2:1
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)

Donderdag 12 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 5:17-20
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 5:18 (AFR83)

Die arbeider in God se wingerd is sy loon werd

Paulus haal uit die Ou Testament aan uit Deuteronomium 25:4 om 
ons te leer dat dit die plig van kerke is om hulle predikante ge-

mak lik en ruim te onderhou. Net so min as wat jy jou os se bek mag 
toebind as hy besig is om jou graan te dors, net so min mag jy ’n leraar 
wat preek en geestelike wins vir jou in die oog het, nie genoegsaam 
versorg nie.

Die Here beklemtoon hierdie saak deur dit twee maal deur sy Gees 
te laat opteken in 1 Korintiërs 9:9-10 en hier in 1 Timoteus 5:17-18. As 
jy ’n brute wese soos ’n bees, wat ons dien, die nodige ondersteuning 
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vir lewe moet toelaat om van sy arbeid te mag geniet deur van die 
koringkorrels te mag eet terwyl hy dors, hoeveel te meer moet ons 
leraars wat ons geestelik bedien met die Woord van God, aanmoedig 
om ons sonder sorge te bedien.

Kerkorde Artikel 11 praat van die verpligting om met “behoorlike 
onder houd te versorg”. “Geen predikant wat gedurig worstel om uitga-
wes en inkomstes te laat klop, kan sy beste gee in die uitoefening van 
sy ampswerk nie” (Visser, J. 2006. Die kerkorde in Praktyk, p.49-50). 
As jy nie behoorlik kan versorg nie, moet jy hulp by ander kerke vra 
via sustentasie of ’n kerk wat fi nansieel in staat is om te help.

Daarom is kerke verplig om nie hulle predikante uit te buit nie, maar 
met behoorlike onderhoud te voorsien. Die Here wat mense roep om 
in sy wingerd te werk, wil hê sy verlossing in Jesus Christus moet sig-
baar word in gemeentes se ruim onderhouding van sy diensknegte.

Sing: Psalm 128-1:1
Ds.TJ Potgieter (Theunis) (emeritus)

Vrydag 13 Oktober

Skrifgedeelte: Levitikus 9:1-24
Fokusgedeelte: Levitikus 9:13 (AFR83)

Volkome versoening en algehele toewyding bring gemeenskap 
met God

Slegs as die Here se teenwoordigheid ervaar word, vind ware aan-
bidding plaas. Vir hierdie teenwoordigheid van die Here by sy volk 

moes daar versoening gedoen word deur Aäron, die hoëpriester, vir 
sy eie sondes en deur hom vir die priesters en vir die volk.

Aäron moes ’n kalf off er as versoening vir homself en sy mense. 
Aäron was skuldig vanweë die goue bulkalf wat hy gemaak het (Eks. 
32:4). Sonder versoening van sonde kan geen gemeenskap met God 
plaasvind nie. Daarby moes Aäron ook ’n brandoff er bring waar die 
hele ram met binnegoed, kop, stukke vleis en pootjies verbrand word. 
Dit wys nie alleen op sy en sy kinders se sondes wat totaal weg-
geneem moet word nie, maar ook op sy volkome toewyding aan God 
in sy diens.

Hierna doen Aäron ook versoening vir die volk se sondes waarop 
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die Here met sy magtige teenwoordigheid die off ers aanvaar en met 
sy heilige vuur die off ers verteer om so met sy volk gemeenskap te 
hê. Deur versoening en toewyding word die gemeenskap met God 
herstel. Almal val in blydskap op hulle knieë – die Here is by hulle!

Hierdie off erwerk van Aäron was eintlik ’n heenwysing na Christus. 
Eindelik het ons volmaakte Hoëpriester, wat sonder sondes was, al 
ons sondes op Hom geneem. Hy betaal nie alleen as die Lam van 
God vir ons sondes aan die kruis nie, maar Hy word verteer deur die 
toorngloed van God teen ons sondes. Deur sy algehele toewyding en 
gehoorsaamheid kon volkome versoening met God plaasvind en kan 
ons deur Christus se bloed met God versoen word. 

Ons sonde beroof God van sy eer – net Christus herstel God se 
eer en bring versoening en ware gemeenskap met God. Sal ons nie 
ook in aanbidding en met blydskap op ons knieë val nie ...

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2
Ds.TJ Potgieter (Theunis) (emeritus)

Saterdag 14 Oktober

Skrifgedeelte: Amos 4:1-13
Fokusgedeelte: Amos 4:1 (AFR83)

Die Here straf mense wat armes uitbuit

Israel was onder die indruk dat hulle God goed en reg dien. Die Here 
wys egter dat hulle lewe skandelik is.

Dis nie baie vleiend hoe Amos die vroue van Israel aanspreek nie. 
Hy noem hulle koeie van Basan. Om die vooraanstaande stadsdames 
met ’n klomp vet koeie te vergelyk, is in ons tyd uiters beledigend. 
Maar Amos wys hulle daarop dat hulle net so lekker lewe en spoggerig 
is soos die skoudiere en vetgevoerde stoetvee van Basan. Wat Amos 
by die vroue wil tuisbring, is dat hulle met hulle uitspattige lewe eintlik 
dié oorsaak is dat die armes uitgebuit word.

Want, om in die spoggerige leefstyl te volhard, por hulle hulle mans 
aan met die woorde: “Bring wyn dat ons kan drink!” So por hulle die 
mans aan om die geld in te bring dat hulle hulle lui-lekker lewe kan 
volhou. Daarna het die mans dit weer uitgehaal op die armes en mense 
sonder enige status, net om by te hou by hulle hoë leefstyl. Hiermee 
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maak Amos hulle selfgerigte lewe bekend. Alles draai eintlik net om 
hulleself en hoe mense na hulle kyk. Hulle is die manipulerende mag 
agter die korrupte samelewing. Hulle buit die armes uit.

Omdat God nie ’n plek in hulle raampie het nie, sal Hy hierdie 
vroue soos koeie met neusringe wegvoer en met beesponse of skerp 
doring takke aanpor as hulle gevange geneem word. Vandag nog haat 
die Here uitbuiting van die armes vir eie gewin. Hy kom na die mense 
wat die geneesheer nodig het; na die armes, ellendiges, sieklikes en 
mense wat honger na die ware vryheid en vrede by God. Hy word in 
ons plek arm, uitgebuit, sodat ons wat arm en uitgebuit word, ryk kan 
wees in die Here. Hy roep ons nou om met sy liefde armes op te tel, 
te versorg en vir hulle om te gee.

Sing: Psalm 146-1:5, 6
Ds. TJ Potgieter (Theunis) (emeritus)

Sondag 15 Oktober

Skrifgedeelte: Romeine12:1-2, 17-21
Fokusgedeelte: Romeine 12:17-21(AFR83)

Doen goed te midde van ander se vyandigheid

Dit gebeur dikwels dat gelowiges in die werkplek te doen het met 
teenstand en vyandigheid van ander. Iemand kan van jou skin der, 

op jou jaloers wees, jou geleenthede vir bevordering probeer dwars-
boom, jou beeld by die bestuur probeer slegmaak of jou beledig. Wat 
staan ons dan te doen as gelowige kinders van die Here? Kom ons 
luister na die Woord.

Van nature is ons geneig om aan die persoon wat ons benadeel, 
dieselfde terug te doen. Dan wil ons wraak neem en terug spot, terug 
beledig, ook begin skinder, ook aan die bestuur dinge oor dié persone 
deurgee, ensomeer. Die Here verwag egter van ons om anders op te 
tree en anders te wees as die mense van hierdie wêreld. Ons moet 
nie self begin wraak neem en oordeel nie. Die oordeel oor ander kom 
God alleen toe. Ons moet aanhou goed doen, aanhou help waar ons 
kan, aanhou om in liefde op te tree en te praat.

In die oorspronklike taal is dit opvallend dat die werkwoorde wat 
dui op ons goeddoen aan ander wat ons kwaad probeer aandoen, 
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telkens in vorme is wat daarop dui dat ons voortdurend of by herhaling 
goed moet doen. Dit sal ons nooit in eie krag kan regkry nie, maar 
alleen deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Wanneer ons 
so optree, leef ons die beeld van ons Here Jesus ook daar in die 
werkplek uit.

Van Hom hoor ons in 1 Petrus 2:23: Toe Hy beledig is , het Hy nie 
terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles 
oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. Mag dit ons inspireer om 
ook vandag en elke dag goed te doen aan dié wat ons probeer bena-
deel.

Sing: Skrifberyming 9-4:4, 5
Ds. L du P van der Vyver (Wicus) (Silverton)

Maandag 16 Oktober

Skrifgedeelte: Romeine 12:9-21
Fokusgedeelte: Romeine 12:17-21 (AFR83)

Die goeie uitwerking van jou goed doen

Mense wat ons benadeel en teenoor ons vyandig optree, verwag ’n 
bepaalde negatiewe reaksie van ons kant af. Die laaste ding wat 

die persone van jou verwag, is dat jy sal aanhou goed doen teenoor 
hulle en aanhou om liefde teenoor hulle uit te leef.

Persone wat vyandig teenoor jou is, kan daarom diep geraak word 
deur jou onverwagse liefde en goeddoen aan hulle. Met ’n aanhaling 
uit Spreuke 5:21, 22 word in vers 20 gestel dat as jy vir jou vyand iets 
gee om te eet wanneer hy honger is en iets gee om te drink wanneer 
hy dors is, “maak jy hom vuurrooi van skaamte”. Meer letterlik word 
daar na verwys dat jy vurige kole op sy kop sal ophoop.

Ons onverwagse goeddoen aan ons vyande deur die kragtige in-
werking van die Heilige Gees kan ’n wonderlike en positiewe uitwer-
king op hulle hê. Die Here kan ons voorbeeld gebruik om hulle aan 
te raak in hulle harte en lewens. Hulle kan begin nadink oor hulle op-
trede, selfs skaam word daaroor en hulle vyandigheid beëindig. So sal 
die woorde van vers 21 ’n werklikheid word, omdat jou volhardende 
goeddoen die kwaad oorwin het.

Voortdurend behoort ons ook te bid vir ons vyande soos wat ons 
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Here Jesus ons geleer het in Matteus 5:44. Ongelowiges kan uitein-
delik selfs tot geloof kom in die Here, omdat hulle so diep getref is 
deur die werk van die Here in mense. Mense wat hulle in liefde bly 
behandel het, terwyl hulle so lelik met hulle was. Hulle kan in Jesus as 
Verlosser begin glo, Hy wat in liefde aangehou het om goed te doen 
teenoor sy teenstanders en selfs sy lewe kom afl ê het in die plek van 
sondige mense wat die ewige dood verdien het.

Sing: Psalm 86-1:3, 6
Ds. L du P van der Vyver (Wicus) (Silverton)

Dinsdag 17 Oktober

Skrifgedeelte: Lukas 6:27-36
Fokusgedeelte: Lukas 6:27

Wanneer dit moeilik is om lief te hê

Die meerderheid van ons het al te doen gehad met onregverdige 
be handeling in die werkplek. Dit maak ’n mens kwaad wanneer 

ander daarop uit is om jou lewe moeilik te maak. Dit is frustrerend 
wan neer ander beter en met meer respek as jy hanteer word. Dit is 
uitda gend wanneer jou werkgewer duidelik nie ’n gelowige is nie en 
ook nie goeie waardes uitleef nie.

Tog is dit die situasie waarin die Here ons plaas om die geloof wat 
Hy in ons harte geplaas het, uit te leef. Jesus het nooit gesê dat ons 
lewens maklik gaan wees nie. Inteendeel, ons lees hier dat ander ons 
sal haat, beledig, seermaak en besteel.

Hoe verwag die Here moet ons dan lewe, veral in die daaglikse 
uitdagings wat ons by ons werksplekke in die gesig staar? Hy verwag 
die onmoontlike van ons. Hy verwag dat ons ons vyande moet liefhê. 
Hy verwag dat wanneer ons sleggesê word, ons in liefde teenoor 
daardie persoon moet optree.

Menslik gesproke klink hierdie onmoontlik. Maar wanneer ons op 
die Here se krag en bystand deur sy Heilige Gees staatmaak, word 
ons toegerus om die onmoontlike reg te kry en ander lief te hê son der 
enige voorvereistes – soos wat God ons ook in die eerste plek lief-
gehad het sonder enige voorvereistes. In Romeine 12:20 brei Paulus 
uit op Jesus se woorde. Hy sê daar dat wanneer ons ons vyande of 
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die wat ons wil leed aandoen, in hulle nood bystaan, hulle diegene is 
wat op die ou end skaam is en besef dat hulle verkeerd opgetree het.

Lewe dus vandag God se liefde uit. Nie net teenoor jou naaste nie, 
maar ook teenoor jou vyand. En onthou dat die Here altyd daar is om 
ons deur sy Gees by te staan in hierdie uitdagende situasies.

Sing: Psalm 34-1:1
Ds. JA Linde (Jaco) (Witrivier)

Woensdag 18 Oktober

Skrifgedeelte: Lukas 6:27-36
Fokusgedeelte: Lukas 6:35, 36

Wat behels liefde vir my vyand?

Ons het gister geleer dat liefde vir jou vyand en liefde vir mense 
wat daarop uit is om jou seer te maak, alleen moontlik is wanneer 

God ons lei deur sy Heilige Gees. Wanneer ons nie deur ons menslike 
natuur oorheers word nie, maar deur God gelei word om op die regte 
manier op te tree. Vandag brei ons daarop uit.

Jesus se oproep dat ons ons vyande moet liefhê, is nie ’n naïewe 
stelling wat Hy maak nie. Ons moet ook altyd onthou om die Woord van 
God as ’n geheel te lees. Wat Jesus van ons vereis, is nie teenstrydig 
met ander gedeeltes wat handel oor die straf van misdadigers nie. As 
kinders van God het ons ook die roeping om op te staan vir diegene 
wat hulleself nie kan beskerm nie. Soms is die enigste manier waarop 
ons ons vyande kan liefhê om hulle aan te spreek sodat die gevolge 
van hulle sondes nie meer en meer word nie.

Tog is dit nie ons plek om wraak te neem op mense wat ons seer-
maak nie. Dit behoort alleenlik aan God wat perfek is en die reg het 
om te oordeel. Christelike liefde kom daarop neer dat ons ander moet 
liefhê op die manier waarop God ons liefhet – sonder enige ver dienste. 

Dit behels ook dat ons ander moet vergewe wat nie eintlik verdien 
om vergewe te word nie, omdat ons deur God se krag anders as die 
wêreld is en nie in ’n eindelose siklus van wraak en geweld betrokke 
moet raak nie.

Om iemand lief te hê wat vyandig teenoor jou is, beteken nie dat 
jy hulle optrede en boosheid goedkeur nie, maar dit behels dat jy 
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konstant vir jou vyande moet bid en hoop dat hulle uiteindelik ook 
sal sien dat God in beheer is. Dit behels ook dat ons vir ander moet 
wys op die liefde van God. Die tipe liefde wat aan ons bewys is deur 
ons van ’n sondige bestaan los te breek en die waarheid van Jesus 
Christus aan ons te openbaar.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. JA Linde (Jaco) (Witrivier)

Donderdag 19 Oktober

Skrifgedeelte: Jesaja 63:7-9; Matteus 5:13-16; 6:1-4; Heidelbergse 
Kategismus Sondag 24 v/a 62; Sondag 32 v/a 86; Sondag 33 v/a 
91
Fokusgedeelte: Matteus 5:13-16 (AFR53/2020)

Geroep om sout en lig te wees in die werksplek

Israel, met die wet van Moses in hulle hande, met die Engel van God 
se aangesig wat hulle verlos, en met die Heilige Gees in hulle midde, 

was veronderstel om met hulle “werke” ’n lig te wees in die wêreld 
wat die barmhartighede en goedertierenhede van die Vader uitstraal. 
Hulle moes die wysheid waarmee God sy heil na die mens toe bring, 
met smaakvolle werke aan die wêreld demonstreer – sout wees!

Israel het gefaal: hulle selfregverdiging deur hulle werke was soos 
sout wat smaakloos geword het, en die fokus op hulle eie liefdadigheid 
het die lig van God se barmhartigheid afgetrek. Israel het gefaal: Nou 
roep God sy Christene as sout en lig!

Vanuit ons reformatoriese geskiedenis het ons (tereg) ’n weersin in 
“goeie werke” (as deel van jou geregtigheid voor God). Goeie werke 
het nie plek in Deel 2 van die Kategismus nie. Ongelukkig skrap ons 
dikwels in praktyk “goeie werke” ook uit Deel 3 van die Kategismus.

Die werke waarteen Jesus dit in Matteus 6 het, is werke wat tot 
ons eie eer gedoen word en dus nie voldoen aan ons defi nisie van 
“goeie werke” nie. Jesus beveel ons om goeie werke te doen! Werke 
wat mense sien! Maar wat die Vader se NAAM verheerlik! Let op dat 
hierdie goeie werke NIE uit myself kom nie, maar dat Christus, nádat 
Hy my geregverdig het, dié werke deur sy Heilige Gees (IN my) werk!
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Dít is wat dit beteken om sout en lig te wees! Dit is om “hemels” 
hier op aarde te lewe (Sondag 18) – ook in die werksplek. Waar ’n 
lus en liefde om te leef volgens die vierde gebod, vyfde gebod, agtste 
gebod ... ja, al die gebooie van God in my gewerk word!

Sing: Psalm 40-1:4
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)

Vrydag 20 Oktober

Skrifgedeelte: Handelinge 18-20; 1 Korintiërs 16:9
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 16:9 (AFR53/2020)

Die werksplek is ’n deur vir die evangelie

Reeds in Handelinge 18 sien ons Paulus in die werksplek saam 
met mede-tentmakers, Aquila en Priscilla. 

Wanneer hy van Korinte na Efese vertrek, neem Paulus hierdie 
twee werksgenote saam. Dit is in Efese, vanuit die werksomgewing 
van die silwersmid en tempelbeeldjievervaardiger, Demetrius, waar 
Pau lus geweldige teenstand ondervind. Desondanks het hy twee jaar 
lank die EVANGELIE (DIE WEG) aan hulle verkondig. 

Hy skryf aan die Korintiërs dat ’n groot en kragtige deur vir hom 
oop gegaan het. Daar is ruim geleentheid om eff ektief die blye bood-
skap, die weg, die waarheid en die lewe (Jesus Christus) aan hulle te 
verkondig. 

Wie sou dit kon dink? Daar tussen tentmakers en silwersmede 
is ruim geleentheid om die Woord te verkondig. ’n Lidmaat van die 
GKSA het eenmaal op die sendingveld in Malawi saam met ’n jong 
Duitse vroutjie in ’n groep beland wat ’n hele mied mieliekoppe se 
pitte moes afmaak. 

Gou het die twee dames ’n sisteem ontwikkel om met Duitse pre-
sisie en Boere-werksetiek vinniger as al die ander húlle hoop mielie-
koppe deur te werk. In ’n japtrap het hulle met hulle emmers pitte by 
die projekleier opgedaag, wat toe aan hulle sê: “Julle mis die punt, as 
julle rustig daar saam met die ander vroue sit en pitte afmaak, het julle 
ruim geleentheid om Christus en wat Hy vir jóú beteken, met mekaar 
te deel!” 

Hoe oop staan die deur nie? En hoe maklik mis ons nie die 
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geleenthede in die werksplek nie! Is dit omdat ons ingesteldheid 
verkeerd is, of omdat ons bang is vir die teëstand?

Sing: Psalm 73-1:11
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)

Saterdag 21 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:1-9; 3:8 – 4:5
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:15 (AFR53)

Wees altyd bereid om ook by die werksplek die evangelie te bring

Petrus skryf aan Christene in die verstrooiing. Hy spreek hulle ook 
aan as “vreemdelinge” (1:1). “Vreemdelinge” omdat hulle burger-

skap in die hemele is, maar ook “vreemdelinge” omdat hulle leefwyse 
tussen die heidene “anders” is: hulle doen nie mee aan dít wat dikwels 
eie aan die “werksplek” is nie, ná kantoorure, met die “kerspartytjie”, 
op die sake-uitstappie of die promosie-jagtog: … ongebondenheid, 
be geer likheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde 
afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in 
dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster (1Pet. 4:3-
4). Hieroor verduur die gelowiges ook baie verbale vervolging – hulle 
word uitgejou asof húlle die kwaaddoeners is.

Hierdie “anderse” gedrag van Christene kan ons koppel aan hulle 
hoop op die opgestane Christus en die lewe in Hom (1:3); hulle hoop 
op die genade van ons verheerliking (1:13); hulle hoop op God (1:21)! 
Hulle burgerskap is in die hemele (Fil. 1) waar ’n onverganklike en 
onbesmette en onverwelklike erfenis vir ons bewaar word (1 Pet. 1:4). 
Hulle hoop en verwagting is gerig op die wederkoms van ons Here.

Wanneer jy dan in die werksplek gekonfronteer word oor jou 
God vresende gedrag, wees altyd bereid om van dié hoop, wat vas 
geanker is in Christus, te getuig. Laat Christus se lyding jou motivering 
wees, en laat Petrus se “hoe” jou metode wees: Nie met agressiewe 
verdediging nie, maar met sagmoedigheid; nie met vrees vir mense 
nie, maar kinderlike Godsvrees.

Sing: Psalm 110-1:1, 3
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)
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Sondag 22 Oktober

Skrifgedeelte: Matteus 19:16-30
Fokusgedeelte: Matteus 19:28

Wedergeboorte – ’n voorsmaak van die wederkoms!

Hoe weet jy dat jy die ewige lewe het? Omdat jy gereeld eredienste 
bywoon, of dankoff ers gee, of nie skinder of steel nie? Omdat jy 

’n goeie lewe probeer lei?
Jesus maak met die gelykenis van die jongman dit duidelik dat ’n 

mens nie die ewige lewe kan kry op grond van jou goeie dade nie. Jy 
kan nie die ewige lewe verdien omdat jy gebooie nakom soos die ryk 
jongman gedoen het nie. Jy kan ook nie die ewige lewe kry omdat jy 
baie vir God opoff er en Hom volg nie, soos die dissipels gedoen het.

Die dissipels was, tipies menslik, ontsteld dat God nie hulle dade in 
ag neem om die ewige lewe aan hulle te skenk nie. Ons Here Jesus 
verduidelik God se genade wanneer Hy dit duidelik maak dat God se 
ge nade ver bokant ons menslike manier van redeneer uitgaan. Jesus 
verseker sy dissipels daarvan dat wanneer Hy Self op sy glansryke 
troon sit, hulle ook op trone sal sit. Hulle sal deel hê in die belangrike 
taak wat Jesus van sy troon af uitvoer. 

Wanneer gebeur dit? Wanneer alles nuut gemaak, as’t ware 
weergebore, word. ’n Nuwe bedeling breek dan aan.

Ons kry hier ’n voorsmakie van dit wat gelowiges met Jesus se 
wederkoms kan verwag wanneer Hy alles herskep. Ten spyte daar-
van dat ons goeie dade nie help om die ewige lewe aan ons te ver-
seker nie, plaas God ons in ’n hoër posisie as wat ons selfs voor die 
sondeval gehad het. Dit doen Hy deur ons Here Jesus wat ons skuld 
ten volle vereff en het. Die proses om deel te hê aan die ewige lewe 
het reeds begin. Iemand wat deur God se Gees wedergebore is, kan 
uitsien na ’n plek in God se koninkryk wat baie heerliker is as wat ons 
onsself kan indink.

Sing: Psalm 2-1:1, 4
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Maandag 23 Oktober

Skrifgedeelte: Jesaja 58 (AFR53)
Fokusgedeelte: Jesaja 58:3-10

Waarskuwing teen huigelary en skynvroomheid

“Waarom vas ons, en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel, 
en U weet dit nie?” God se kinders het dikwels waarom-vrae. 

Tydens die goddelose koning Manasse se bewind, kon hulle nie 
verstaan waarom hulle gebede nie verhoor is nie. Die rede: “Kyk, op 
die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle 
jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kyf, vas julle, en om 
te slaan met misdadige vuis; julle vas nie nou om julle stem in die 
hoogte te laat hoor nie”.

Die vas wat die Here verkies, is nie ’n vertoon nie. Dit is oorgawe 
en toewyding aan God wat uiterlik met “vrugte wat by bekering pas” 
bevestig word. “Julle moet die bande van goddeloosheid losmaak, 
julle moet die stroppe van die juk afhaal en die verdruktes vry laat 
weggaan en elke juk stukkend breek!” Dit beteken dat jy jou brood 
gee vir hom wat honger het, en ellendiges en swerwelinge in die huis 
inbring. As jy iemand sien wat naak is, moet jy hom klee.

Hoor ons nie die apostel Jakobus waar hy sê dat geloof sonder 
die werke dood is nie? Watter voorwaardes stel die Here aan die wat 
Hom wil dien? “As jy jou voet terughou van die sabbat – om nie jou 
sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ’n verlustiging 
noem en die heilige dag van die HERE hoog hou; en as jy dit eer deur 
nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of 
ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE” (58:13-14).

Sing: Psalm 41-1:1
Ds. FJ du T Lessing (Francois) (emeritus)
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Dinsdag 24 Oktober

Skrifgedeelte: Eksodus 23:10-12
Fokusgedeelte: Eksodus 23:12

Asemskep ’n opdrag

Dienslewering word geadverteer met 24/7. Al meer word dit van 
senior personeel verwag om 24/7 beskikbaar te wees, want die 

afl eweringsdatums moet bereik word. Almal sien nou uit na hulle 
vakansie omdat dit die enigste asemskepgeleentheid geword het.

Maar God het vir sy volk ’n ander ritme beveel. Ses dae eerlike, 
harde werk en die sewende dag rus. Daar staan letterlik: Op die 
sewende dag los jy jou werk net so uit. Jy en al jou personeel neem 
’n asemskepkans om weer verfris te word vir jou werk ses dae lank. 

Hierdie hernuwing van krag word in hierdie verse selfs uitgebrei na 
die rus van die lande en boorde wat bewerk word. Elke sewende jaar 
laat lê jy jou lande, wingerde en olyfboorde net soos dit is. Dan val die 
klem besonder op die armes wat dan vry mag geniet van die opslag-
graan, druiwe en olywe. Moenie, wanneer jy geniet van God se goeie 
gawes, van die armes vergeet nie. Vul jou asemskepdag met dit wat 
jou kragte vir die nuwe week sal verfris.

Hier is Paulus se riglyn vir ons herstel van kragte: Verder, broers, 
alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles 
wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige 
saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig (Fil. 
4:8). Die mooiste en kosbaarste verfrissing lê in wat God ons geskenk 
het in Christus, naamlik ons rus van die sonde. Hy het ons skuld en 
sondes deur sy lyde en sterwe met God versoen. 

Elke rusdag mag ons dit saam met die gemeente oordink en God 
loof vir ons vrede en die vernuwende krag van die Woord en Gees.

Psalm 128-1:1, 4
Ds. DJ Bakker (Daan) (emeritus)
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Woensdag 25 Oktober

Skrifl esing: Efesiërs 2:8-10
Fokusgedeelte: Efesiërs 2:10

Kinders van God staan uit as werknemers

Nie baie jare terug nie kon jy glad nie gaan werk soek sonder 
’n getuigskrif van jou predikant nie. Daardie getuigskrif het nie 

gehandel oor jou studie, werkservaring of prestasies nie. Die getuig-
skrif getuig oor jou opregte kind van God wees.

En hoe belangrik is hierdie getuienis nie, want ’n kind van God 
staan bo almal uit as werknemers. ’n Kind van God is deur God ge-
skep om die goeie werk/e te doen wat God vir hom voorberei het. As 
werknemer is ’n gelowige dit wat God hom gemaak het: ’n nuwe mens 
wat nie meer vir die sonde leef nie, maar vir Hom wat sy Redder en 
Verlosser is. Hy dra die vrug van die Heilige Gees, naamlik liefde, 
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 
nede rig heid en selfbeheersing.

Die gawes, talente en toerusting wat die Here hom gegee het, 
bedien hy biddend onder leiding van die Gees. Hy doen sy werk in 
die eerste plek soos vir die Here. Hy is elke dag besig met die goeie 
werke wat God vir hom voorberei het. Sy ywer en toewyding om die 
Here te dien, word gesien in die verantwoordelikheid neem vir sy 
daag likse werk.

Al staan ’n kind van God uit as die beste werknemer, soek hy geen 
roem nie. Hy weet dat die mens wat hy is, net die genadewerk van 
God in Jesus Christus is. Christus het hierdie nuwe lewe vir jou as 
kind van God verwerf deur sy lyde en sterwe aan die kruis.

Nederig doen jy as dankbare kind van God die goeie werke wat 
vandag vir jou bestem is. Jy doen dit as ’n onverdienstelike dienskneg 
van Christus.

Sing: Psalm 105-1:3, 24
Ds DJ Bakker (Daan) (emeritus)
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Donderdag 26 Oktober

Skrifgedeelte: Openbaring 14:1-13
Fokusgedeelte: Openbaring 14:13

Werke wat nie vergeet word nie

Vanuit ons gelese gedeelte sien ons dat die werk van gelowiges 
meer betekenis het as wat hulle soms dink. Eers hoor ons van die 

Here se kinders wat sonder gebrek voor sy troon is. Dan verskuif die 
aandag na die verskriklike oordeel van die Here wat die ongelowige 
wê reld (Babilon) gaan tref. Ons lees hoe die ongelowiges tot in 
ewigheid gepynig sal word voor die Lam (Christus) en dat hulle geen 
rus het nie.

Daarteenoor hoor ons van die rus van die Here se kinders. Die 
gelowiges wat die gebooie van die Here gehoorsaam, word eerstens 
in vers 12 opgeroep om te volhard. Daarna lees ons die troosvolle 
woorde van vers 13 wat die gelowiges bemoedig om te volhard. Daar 
staan dat diegene wat in Christus sterwe, salig is. Hoekom? Teenoor 
die ongelowiges gaan hulle rus van hulle arbeid. Hulle stryd is verby 
en hulle gaan die ewige rus van God in.

Daar is egter nog iets van belang. Hulle werke sal nooit vergete 
raak nie. Hulle werke volg met hulle. Hoe is dit moontlik? Ons beste 
werke is dan met sonde bevlek. Christus heilig ook die geloofsdade 
van sy bruid. Alles wat die kerk in die geloof doen, hoe gebrekkig ook 
al, maak die Heilige Gees vir die Allerhoogste aanneemlik op grond 
van Christus se kruis en opstanding. So word ons bemoedig om te 
volhard om goeie werke in die geloof te doen orals waar ons leef en 
werk. Hierdie geloofsdade volg die kerk tot die ewige heerlikheid van 
God. Dit kan ons nie red nie en tog is dit nooit tevergeefs nie.

So vertroos die Heilige Gees die gemeente van Korinte ook: 
“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd 
oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid 
in die Here nie tevergeefs is nie” (1 Kor. 15:52). Die werk van die Here 
is nie net kerklike werk nie, maar alle werk wat ons in sy koninkryk 
verrig. Laat ons, met hierdie troos gewapen, oorvloedig in die werk 
van die Here wees – dit sal nooit vergete raak nie!

Sing: Psalm 90-1:1, 9
Ds. RA Bain (Ronald) (Oranjerivier)
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Vrydag 27 Oktober 

Skrifgedeelte: Openbaring 19:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 19:8

Die bruid se ewige versiering

In Openbaring 19 lees ons weer van die Here se oordeel oor Babilon, 
maar nou word dit beklemtoon dat die goddelose wêreld ’n sedelose 

vrou is wat die Here se kinders vervolg en gedood het. Teenoor die 
sedelose Babilon staan die bruid van die Lam – die nuwe Jerusalem. 
Ná die Here sy oordeel oor die goddelose wêreld voltrek het, lees ons 
van die bruilof van die Lam wat aangebreek het.

Vers 7 sê dat die bruid van die Lam haar gereedgemaak het. Dit 
beteken dat die getal van die uitverkorenes vol is en dat die kerk se 
werk voltooi is. Soos enige bruid moet sy versier wees. Daarom staan 
daar in vers 8 dat dit aan haar gegee is om rein en blink fyn linne aan 
te trek. Die Here gee dit aan haar. Dis net genade dat sy rein voor 
haar Bruidegom kan verskyn, want Hy het sy bruid rein gewas met 
sy bloed.

Dan lees ons iets opmerklik: “Die fyn linne is die regverdige dade 
van die heiliges.” Dit bedoel nie dat die gelowiges se werke hulle rein 
maak voor die Almagtige nie. Die bruid se geloofsdade, wat volkome 
gemaak is deur Christus, dien wel tot haar versiering. Ons lees ook 
in Openbaring 21:2 dat die bruid vir haar Man versier is. Die kerk se 
ewige versiering is dit wat sy in die geloof gedoen het van die begin 
van die wêreld af tot op die oordeelsdag. Soos ons met gister se oor-
denking gelees het – die gelowiges se werke volg hulle.

Hierdie wete gee soveel betekenis aan die dankbaarheidslewe van 
die gelowige. Wanneer ons die Here met dankbare harte gehoorsaam, 
behaag dit Hom nie net vir die hier en nou nie. Dit dien tot sy ewige 
behae. Ons werkplekke is dikwels ’n klipharde realiteit waar ons ge-
loof intens getoets word. Ons moet egter onthou dat elke daad van 
lief devolle gehoorsaamheid aan die Here deel is van die versiering 
van Christus se bruid. Mag die Heilige Gees ons ook vandag help om 
saam te werk aan die gereedmaking van die kerk vir die bruilof van 
die Lam.

Sing: Psalm 45-1:9, 10, 12, 13
Ds. RA Bain (Ronald) (Oranjerivier)
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Saterdag 28 Oktober

Skrifgedeelte: Lukas 3:1-14
Fokusgedeelte: Lukas 3:9

Bekeer jou en dra vrugte wat by die bekering pas

Johannes se boodskap is hard en duidelik: Bekeer julle. Dra vrugte 
wat by die bekering pas. Hiermee wou Johannes elkeen aanspoor 

om godvrugtig en vroom te leef – in ware nederigheid, sagmoedigheid, 
geduld en verdraagsame liefde. Ware hartsbekering bring vergifnis.

Wanneer die skare hierdie oproep van Johannes hoor, wil hulle 
weet wat om te doen. Die kern van Johannes se antwoord is: Bekeer 
julle en dra vrugte! Hy gee vir verskillende groepe wat navraag doen, 
antwoord hoe hulle op die plek waar hulle is, vrugte kan dra.

Hy roep die mense op om mededeelsaam te wees. Wie God se 
barmhartigheid in Christus ontvang het, is barmhartig teenoor ander. 
Kos en klere is die noodsaaklike vir die lewe.

Die tollenaars word opgeroep om sy pligte na te kom, maar hulleself 
nie te verryk nie. Wees regverdig in die uitoefening van jou amptelike 
pligte.

Die soldate word opgeroep om in die uitoefening van hulle verant-
woor delikhede nie hulle magte te misbruik en onbillik te wees nie. 
Hulle plig is om vrede te handhaaf en nie om vrees in te boesem nie. 
Hulle moet vergenoeg wees met die omstandighede waarin hulle is 
en nie in opstand kom of ontevrede wees met hulle betaling nie.

Johannes beklemtoon in hierdie oproep van hom dat bekering inhou 
dat jy op alle vlakke van die samelewing ’n nuwe leefstyl aanleer. Dat 
die bewys van hierdie nuwe leefstyl in die vrugte wat jy dra, lê. Jesus 
Christus het deur sy lyde en sterwe ons tot ’n nuwe lewe opgewek. 
Deur die Heilige Gees en die Woord is ons in staat om vrugte te dra 
wat by die bekering pas.

Sing: Psalm 9-1:1, 7, 10
Dr. TC de Klerk (Theuns) (emeritus)
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Sondag 29 Oktober

Skrifgedeelte: Hebreërs 4:12-16
Fokusgedeelte: Hebreërs 4:14-16

Jesus het medelye met ons en bid vir ons

Ons glo in Jesus wat opgevaar het na die hemel. Wat sit aan die 
regterhand van God. Dit is ’n belydenis. Maar leef ons dit uit? 

Hou ons daaraan vas? Want dit is ’n anker in die veranderende tye 
waarin ons leef. Dit laat ons sien dat ons maar net reisigers is wat op 
pad is na die ewige woning wat Christus met sy hemelvaart vir ons 
gaan voorberei het.

In ’n wêreld waarin die duiwel los is, waarin die mens liewer is vir 
genot as wat hy vir God is, waar die mens wegbeweeg van God af, 
waar die geldgod Mammon in die plek van God kom staan het, het ek 
’n Hoëpriester wat vir my bid by die Vader. Hy bid sodat ek geloofskrag 
mag kry deur die werking van die Heilige Gees om te volhard. Want 
Jesus Christus weet wat ek hier moet deurmaak. En as Hoëpriester 
kan Hy ons help. Hy het simpatie met ons swakhede. Jesus is innerlik 
hartseer oor al ons liggaamlike leed en ons sedelike tekortkominge.

In ’n wêreld van sondesmet en versoekinge, waar die duiwelse 
magte alles in die stryd werp om ons te vernietig, kry ons deur die 
gebed die versekering van God se ontferming. God is barmhartig. 
Ons kom in ons gebed as ellendiges en as hulpeloses tot die Here. 
Ons kan nie oorwinnaars bly in die versoekings as die Here ons nie 
barmhartigheid bewys nie.

En ons weet as die Here ons barmhartigheid bewys, dan vind ons 
ook genade. Genade is hier die inwendige hemelse werking van die 
Heilige Gees om ons te versterk. Gaan met vrymoedigheid na hierdie 
troon van genade. Christus het deur sy hemelvaart dit vir ons moontlik 
gemaak. Sy intrede maak dit vir ons elke oomblik moontlik om te bid. 
En meer nog, Hy bid ook vir ons.

Sing: Psalm 34-1:2, 8
Dr. TC de Klerk (Theuns) (emeritus)
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Maandag 30 Oktober

Skrifgedeelte: Deuteronomium 12:1-7
Fokusgedeelte: Deuteronomium 12:6, 7 (AFR 2020)

Net een plek vir aanbidding!

Ons lees hier van die opdrag aan die Israeliete om die menigte 
off erplekke en afgode van die Kanaäniete te verwoes; om elke 

teken van die Kanaänitiese afgode se bestaan uit te wis. Dié aksie 
moes getuienis lewer van die volk se absolute verwerping van hierdie 
afgode. Dit moes ook getuig van hulle ywer om die Here alleen te dien 
soos Hy van hulle verwag.

Die wyse waarop en waar God gedien moet word, word nie deur 
mense bepaal nie, maar uitsluitlik deur God Self. Na die plek wat 
God self aanwys, moet hulle gaan met al hulle off ers. Hier, in die 
teen woordigheid van die Here, moes die deel van die off er wat hulle 
toe ge kom het, met blydskap geëet word as ’n dankbare belydenis dat 
alles wat hulle reggekry het, slegs is omdat die Here hulle God hulle 
voorspoedig gemaak het.

Die volle verlossing is geopenbaar waar Jesus Christus as Lam 
van God vir die sondes van die wêreld geslag is. Meer nog! Die belofte 
van die Vader, die Trooster, die Heilige Gees is vervul. Vir ons waarlik 
Immanuel, God met ons. Daarom vereer ons God nie meer net op 
’n bepaalde plek nie, maar God wil deur ons lewe in gemeenskap 
met Hom en ons medegelowiges die verloregaande wêreld deur ons 
nuwe lewe en getuienis na Hom lei.

Juis omdat die verlossing ons anders maak, soek ons die onderlinge 
byeenkomste gereeld op. Om daar deur ons gemeenskap met God 
en ons medegelowiges na God se wil te vra, opgebou en versterk 
te word om vandaar dankbaar vir God se versorgende genade ons 
roeping in hierdie wêreld te vervul.

Sing: Psalm 96-1:7, 8
Ds. S Hibbert (Simon) (emeritus)
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Dinsdag 31 Oktober

Skrifgedeelte: Haggai 2:1-9
Fokusgedeelte: Haggai 2:4

Skep moed in die heerlikheid van die nuwe tempel!

Die woord van die Here word deur die profeet Haggai uitgespreek 
op die laaste dag van die huttefees. Dit is die herdenking van die 

uittog uit Egipte en die trek deur die woestyn, asook die inwyding van 
die tempel van Salomo.

Met die vergelykende vrae na die tempel van Salomo, sluit Haggai 
aan by dit wat in die gedagte van baie leef: die tempel van Serubbabel 
steek sleg af. Om die feesgangers uit die gees van neerslagtigheid 
te help, stuur die Here vir Haggai met die wekroep: Skep moed ... 
Serubabbel ... Jesua ... en julle almal, burgers van die land, skep 
moed. In teenstelling met die moedeloosheid as gevolg van die 
bewus wees van hulle geringheid, en die grootsheid van die taak, 
kan hulle moed skep en sterk wees, want God se verbondsbelofte 
staan vas. Hy is ook deur sy Gees by hulle. Nog meer, die Here, die 
Heerser van alle magte, sal die natuur en die nasies in beweging 
bring om die tempel te bou en te versier. In dié tempel leer Jesus die 
volk en profeteer van die tempel se verwoesting. Deur Jesus Christus 
se versoeningswerk bind Hy almal wat deur die geloof aan Hom deel 
het, saam tot tempel van God deur sy Gees.

Vandag, 31 Oktober 2023, dink ons terug aan die baanbrekerswerk 
van die Hervorming. Ons skep opnuut weer moed om die werk waar-
toe God ons geroep het, gelowig voort te sit tot sy eer, want ons weet 
dat die wese van die belofte van die tempel vervul word in die nuwe 
Jerusalem, die woonplek van God by die mense (Op. 21:3.). Daar sal 
ons Hom ewig loof en dank!

Sing: Skrifberyming 18-7:10 (45:10)
Ds. S Hibbert (Simon) (emeritus)
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KWARTAAL 4 – DIE LEEFOMGEWING VAN DIE GELOWIGE

NOVEMBER: VERHOUDINGE IN DIE SAMELEWING, SKOONOUERS, 
MET ONGELOWIGES

Verhoudinge in die samelewing, skoonouers, met ongelowiges

In hierdie maand gaan ons aan hand van die Woord besin oor die verhoudings 
van die gelowige in die samelewing. Ondermeer sal ons dink oor die verhou-

ding met skoonouers en -kinders, die verhouding met ongelowiges, met die 
ongelowige regering, en ons reaksie op vervolging.

Woensdag 1 November

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:1-2, 18-20
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:20

Dankbaarheid – deur die Heilige Gees gewerk

Die Christen is iemand wie se lewe totaal verander het. Die ou, 
sondige mens is dood en die nuwe mens het opgestaan. Daarom 

moet die gelowige ophou om te lewe soos die ou mens. Sy gees en 
gedagtes moet nuut word en hy moet al hoe meer lewe soos die nuwe 
mens wat na die beeld van God geskape is (Ef. 4:22-24).

Om God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus 
Christus te dank, is deel van die nuwe lewe. Dit pas by die gelowige 
wat al meer na die beeld van God herskep is.

Altyd? In alles? Dit is tog onmoontlik. Ja, dit is inderdaad onmoontlik. 
Soos ook al die ander opdragte in die gedeelte, is dit onmoontlik vir 
die ou mens wat nie die verlossing in Jesus Christus en die vernuwing 
van die Gees ontvang het nie, om altyd in alles dankbaar te wees.

Daarom is die dankbaarheid in die Naam van die Here, Jesus 
Christus. Hy is die middelpunt van ons dankbaarheid. Sonder Hom 
kan ons nooit en vir niks dankbaar wees nie. In sy Naam kan ons 
altyd en in alles dankbaar wees. Bo alles is ons dankbaar omdat God 
in Hom ons Vader geword het.

Verder is die opdrag tot dankbaarheid deel van vier aktiewe 
deelwoorde wat voortvloei uit die opdrag om met die Gees van God 
vervuld te lewe. Die nuutgemaakte gelowige, wat onder leiding van 
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die Heilige Gees lewe, sal naamlik wees: singende, pratende DAN-
KENDE en onderwerpende (vs 19-21)

Hierdie dankbaarheid word net deur die Heilige Gees gewerk. 
Dankbare mense sal net wees waar hulle die vervulling en die leiding 
van die Heilige Gees soek.

Mag die kragtige werking van die Heilige Gees ons en die kerk 
waarvan ons deel is só vervul dat ons leefwyse deur dankbaarheid 
gekenmerk sal word.

Psalm 116-2:6, 7
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom-Die Bult)

Donderdag 2 November

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:21-33
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:29-31; HK Sondag 28, Antwoord 76

Die eenheid van Christus en die gelowige by die nagmaal

Deur die nagmaal word die gelowige se band met Christus op ’n 
besondere wyse versterk. Daarop wys die Kategismus as dit sê 

dat die nagmaal ook beteken dat ons deur die Heilige Gees, wat te-
gelyk in Christus en in ons woon, “al hoe meer met sy geseënde lig-
gaam verenig word dat ons vlees van sy vlees en been van sy ge-
beente is.”

Wat besonder opvallend is, is die feit dat die eerste Skrifgedeelte 
wat in die Kategismus gegee word as grond vir hierdie uitspraak 
Efesiërs 5:29-30 (in aansluiting by verse 31-32) is. Dit beteken dat 
die innige verbintenis tussen Christus en sy kerk met die nagmaal 
ver gelyk word met die innige verbintenis tussen man en vrou in die 
huwelik soos dit in geslagsgemeenskap tot openbaring kom.

Calvyn beklemtoon hierdie eenheid van Christus en sy kerk by die 
nagmaal baie sterk in sy verklaring van 1 Korintiërs 11:24. Hy sê dat 
die weldade van Christus ons deel kan word slegs as ons Christus 
Self aangeneem het. Ons het Christus Self aangeneem nie alleen 
as ons glo dat Hy ’n off er vir ons geword het nie, maar as Hy werklik 
in ons woon, as Hy een is met ons, as ons lewende lede is van sy 
liggaam (Ef. 5:30), as ons in Hom geïnkorporeer is en één lewe en 
één substansie (wesenlike eenheid) met Hom word. Dan word ons 
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siele gevoed met die substansie van sy liggaam sodat ons werklik 
één is met Hom.

’n Mens kan ook sê dat met die nagmaal die Gees lewendmakende 
krag uit die liggaam van Christus in ons uitstort, hoewel sy liggaam 
ver van ons af is. Die nagmaal is ’n hemelse handeling, en daarom 
is dit nie ongerymd dat Christus, hoewel Hy in die hemel is, deur ons 
ontvang word nie. Dit geskied deur die verborge krag van die Heilige 
Gees (vgl. Inst. 3.11.10). Op dié wyse word dinge wat, wat plek betref, 
ver van mekaar verwyder is, nie alleen bymekaargebring nie, maar 
ook tot een verenig. 

Elders sê Calvyn dat dit by die nagmaal gaan om ’n heilige eenheid 
waardeur die Seun van God ons in sy liggaam inlyf sodat Hy saam 
met ons al sy weldade sou besit.So put ons die lewe uit sy liggaam en 
bloed sodat dit tereg ons voedsel genoem kan word. Calvyn sê: “Die 
manier waarop dit geskied ... ek moet erken dat dit my verstand ver te 
bowe gaan.” Daarom sê hy ook in ’n ander geskrif dat hy die geheim 
van hierdie dinge beter kan ervaar as begryp.

Sing: Skrifberyming 17-2:1, 5
Dagstukkie Almanak 2017

Vrydag 3 November

Skrifgedeelte: Efesiërs 6:1-4
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:1-4

Die Here bepaal die ouers en kinders se verhouding met mekaar

Die kerk se eenheid is nie net aangrypend omdat die kerk uit mense 
uit alle volke bestaan nie, maar ook uit alle ouderdomme. Teenoor 

verkeerde uitoefening van gesag moet ouerlike gesag uit liefde, onder 
beheer van die Heilige Gees uitgeoefen word. 

Kinders is deel van die kerk, daarom word hulle aangespreek: Kin-
ders, wees gehoorsaam aan julle ouers asof aan die Here. Die Here 
het die ouers aangestel en gesag oor hulle kinders gegee en daarom 
eis Hy respek en liefde vir die ouers. Uit hierdie verhouding van 
liefde en eerbied van kinders teenoor hulle ouers vloei hulle ander 
ver houdinge voort, byvoorbeeld die kind se verhouding met sy/haar 
groot ouers, ouer mense en mense van ander volke.
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Die gebod om gehoorsaam aan ouers te wees, kry ’n belofte by. Dit 
sal met hulle goed gaan en hulle sal ’n mooi lewe hê. Kinders moet 
ge hoorsaam wees omdat hulle die Here se kinders is.

Ouers moet hulle kinders so opvoed dat hulle nie opstandig raak 
deur onredelike eise en verwagtinge aan hulle te stel nie. Ouers moet 
so optree dat hulle kinders nie geestelik gekneus word nie, en daarom 
moet die opvoeding en tug nie onregverdig wees nie. Tug beteken om 
die kwaad te stuit, uit te wys en die kind op die regte koers te bring 
en te hou. 

Die liefde moet hierin die deurslag gee, want ouers is net instru-
mente in die groot Opvoeder, die Here, se hand. Deur ouers se 
o ptrede leer kinders om die Here te eer en te gehoorsaam.

Sing: Psalm 128-1:3
Prof. BJ (Ben) de Klerk (Emeritus)

Saterdag 4 November

Skrifgedeelte: Lukas 18:9-43
Fokusgedeelte: Lukas 18:11, 13

Die maatstaf: God se liefde en genade

Ons het hier te doen met ’n besondere en bekende gedeelte in die 
Bybel. Die Fariseër bid: “Ek dank U dat ek nie soos ander mense 

is nie ...” Die tollenaar bid ook: “O God, wees my, sondaar, genadig.”
Let daarop dat dit nié in hierdie gedeelte gaan oor die slegte Fari-

seër en die goeie tollenaar nie, maar wel oor die verkeerde beoor-
deling van ander. So maklik dink die mens dat sy saak met God reg 
is ... dis die ander wat verkeerd is. Die maatstaf is nooit ek en jy 
teenoor mekaar nie, maar God alleen is die maatstaf. Die Fariseër 
meet homself aan die tollenaar – dis verkeerd. Die tollenaar meet 
hom egter aan God – dis reg!

Paulus sê in Romeine 3: “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie 
een nie.” Ons maatstaf is dus die regverdige, liefdevolle en genadige 
God en niks meer nie. 

Dis soos die kindertjies (vs 15-17) wat juis in hulle eenvoud en 
nede rig heid na God soek. Ja, dit is nie soos die ryk jongman wat in 
wetsonderhouding regverdiging soek nie (vs 18-20), maar soos die 
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blinde man wat maar net uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U 
oor my!” (vs 38).

Dit is die maatstaf: God se liefde en genade. Dit is ook die enigste 
maatstaf wat die toets van tyd en ewigheid kan deurstaan. Soek 
daarom in jou lewe en in jou gebede die genadevolle aangesig van 
’n liefdevolle en barmhartige God op. Hy sal jou ook vandag genadig 
wees!

Sing: Skrifberyming 15-7:2, 6
Dagstukkie Almanak 2001

Sondag 5 November

Skrifgedeelte: Deuteronomium 23:15-25
Fokusgedeelte: Deuteronomium 23:15, 16

Verhouding met die ekonomiese wêreld (1): Arbeid en slawerny

Moses gee in Deuteronomium vir Israel ’n voëlvlug oor die geskie-
denis sedert die uittog uit Egipte voor hulle die beloofde land 

inneem. Hy herhaal ook die wet wat hulle ontvang het – vir Israel meer 
as net die tien gebooie. Hulle ontvang ’n omvangryke seremoniële wet 
wat in Christus vervul is. Verder gee die wet vir Israel lewensvoorskrifte 
vir hulle eie omstandighede.

Duisende jare later is ons omstandighede verskillend – tog moet 
ons eerlik probeer om die onderliggende beginsels vas te stel wat 
vir ons van belang is. In ons fokusverse kom die verskynsel van sla-
werny voor, wat lank deel van die wêreld se ekonomie was. Mense 
wat voltyds vir ’n salaris werk, is ’n onlangse ontwikkeling en meeste 
werk is deur slawe gedoen. Selfs geskoolde werkers, soos dokters, 
was slawe. Alle slawe was nie gebore in slawerny nie. Mense in 
oorlogs tyd is weggevoer as slawe en gesinne kon as slawe verkoop 
word om skuld te delg.

Die Bybel keur slawerny nie goed nie. Die verskynsel was ingebed 
in die ontstaanstyd van die Bybel. Daarom wil die wet die lot van slawe 
versag. ’n Wegloopslaaf – waarskynlik ’n familielid of volksgenoot of 
’n Kanaäniet wat vlug vir die wreedheid van die omringende volke – 
moet ontvang en veilig gehou moet word en nie na sy eienaar terug-
gestuur word nie. 
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Die liefdesgebod, ook teenoor slawe, is die onderliggende beginsel 
van die opdrag.

In die Nuwe Testament (Efesiërs, Kolossense, 1 Petrus) word 
slawerny ’n metafoor vir arbeid. Christus verander ons werk van ’n 
vloek na ’n roeping deur die Gees. Dit het ook vir werkgewers bete-
kenis. Efesiërs 4:1 sê gelowige base moet hulle slawe regverdig 
behandel, want hulle het ook ’n Baas in die hemel. As werkgewers, 
by voorbeeld van ’n tuinier of huishulp, moet ons die liefdesgebod van 
Christus, onder leiding van die Heilige Gees, uitleef.

Sing: Psalm 49-2:1-4
Ds. AP Tredoux (Alwyn) (Kemptonpark-Noord)

Maandag 6 November

Skrifgedeelte: Deuteronomium 23:15-25
Fokusgedeelte: Deuteronomium 23:24, 25

Verhouding met die ekonomiese wêreld (2): Werk vir mekaar, 
besit vir mekaar

Wingerde en saailande in antieke Israel was gewoonlik nie omhein 
nie. Die wet maak voorsiening daarvoor dat ’n arm buurman of 

reisiger kan inloop en homself help. Let wel, hy mag net pluk wat 
binne bereik is en dit eet. Hy mag nie sy sakke volstop en saamvat 
nie. Hy mag nie ’n sekel in ’n ander man se land invat nie.

Die beginsel is naasteliefde vir een wat behoeftig is. Die beginsel 
geld egter ook vir die behoeftige. Hy mag nie sy naaste uitbuit of 
beroof of verarm nie.

Hierdie beginsel geld vandag in die besonder vir die liggaam 
van Christus. Ons lewe in moeilike ekonomiese tye. Ons het in die 
afgelope jare ’n pandemie, vloede en plundering, beurtkrag en ’n 
oorlog in Europa beleef. Al hierdie dinge het ’n ekonomiese impak ge-
had op ons almal. Infl asie, stygende rentekoerse en stygende petrol-
pryse was van die gevolge wat ons die duidelikste aan ons sak kon 
voel.

Daar is al hoe meer behoefte rondom ons. Die geloof in Jesus 
bind ons saam deur die Heilige Gees. Ons deel in mekaar se nood. 
Daar om werk ons nie net vir onsself nie en ons besittings is nie net vir 
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eie gebruik nie. Die eerste Christelike gemeente in Jerusalem het die 
voorbeeld gestel deur hulle gawes gewillig en met vreugde tot nut van 
die ander lede aan te wend.

Die Here het dienaars in die gemeente gegee, ons diakens, wat ’n 
belangrike rol vervul. Ons moet hulle hande sterk maak deur die vrug 
op ons arbeid te sien as genadegawes uit God se hand wat ons uit 
dankbaarheid beskikbaar stel vir behoeftige geliefdes. 

Terselfdertyd word daar ’n waarskuwing aan die behoeftige gerig. 
Moenie met ’n sekel in ’n ander se land ingaan nie. Ontvang hulp met 
dankbaarheid, sonder om dié wat help, te verarm.

Sing: Psalm 49-2:5-8
Ds. AP Tredoux (Alwyn) (Kemptonpark-Noord)

Dinsdag 7 November

Skrifgedeelte: Matteus 22:15-22
Fokusgedeelte: Matteus 22:18, 19

Ons verhouding met ’n ongelowige regering: Wil ons eerlik weet 
wat God sê?

Die Fariseërs trap toe in die strik van hulle eie komplot. Eers het 
hulle in die geheim vergader om die strikvraag op te stel en hulle 

leerlinge af te rig om die gesprek met Jesus aan te knoop. Om kop in 
een mus met die Herodiane te wees, was vir hulle sleg; nogtans móés 
hulle geduld word vir die skyn as onder verdenking. 

Maar dit is veral die heuning om die mondsmeerdery wat hulle ge-
vang het: “Meester, ons weet dat u opreg is en God se weg waarheids-
getrou leer …” (vs 16).

So maak hulle asof hulle sy reg om te oordeel, erken. Hulle was so 
seker dat Jesus in hulle guns die uitspraak gaan lewer dat hulle valsheid 
hulle nie pla nie. Wanneer ons onopreg die opregtheid van die Here 
besing, staan ons saam met die Fariseërs in die beskuldigdebank. Is 
ons eerlik as ons sê ons wil weet wat God sê oor “gelowiges” en ons 
verhouding met ’n “ongelowige regering”?

“Waarom toets julle My …? Wys vir My die munt …” (vs 18, 19). 
So help Hy ons om konkreet te dink en regverdig te oordeel, want Hy 
is die Een wat “nie die aansien van persone in aanmerking neem nie” 
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(vs 16). Hý sê vandag nog: “Gee dan aan die keiser wat hom toekom 
en aan God wat Hom toekom” (vs 21). So is dit en so sal dit bly.

Sing Psalm 62-1:5-8
Ds. JA Schutte (Johan) (emeritus)

Woensdag 8 November

Skrifgedeelte: Romeine 12:21; 13:1-8 (AFR2020)
Fokusgedeelte: Romeine 13:5

Ons verhouding met ’n ongelowige regering: Wat sê my gewete?

“Dit is dus noodsaaklik om onderdanig te wees, nie net uit vrees 
vir straf nie, maar ook ter wille van jou gewete” (Rom. 13:5). 

As gelowiges moet ons gewete in alles ons gedrag bepaal, want ons 
gewete word gevorm deur die Woord en geaktiveer deur die Gees 
van God. Wie net uit vrees vir straf aan die owerhede onderdanig is, 
kan net sowel ’n ongelowige wees.

Om ons geloof in die God en die Vader van ons Here Jesus Chris-
tus uit te leef, vra méér as net die opsê van sy gebooie en vrees vir sy 
straf. Dit is Hy wat ons leer om ons nie deur die kwaad te laat oorwin 
nie, maar die kwaad te oorwin deur die goeie (Rom. 12:21) en ons 
medemens uit liefde te dien, soos Christus (Rom. 13:8, 14). So lei die 
Gees ons om God te verheerlik óók deur gehoorsaam te wees aan 
die owerhede wat deur God ingestel is.

Die moontlikheid dat ’n sekere owerheid of gesagsfi guur as “ongelo-
wig” beskou kan word, mag dalk húlle gedrag verklaar, maar óns ge-
drag teenoor hulle moet van ons geloof getuig. Hulle beskerming, 
straf en beloning is bloot tydelik, maar God s’n is ewig. Laat ons Hóm 
dan vertrou met wat Hý oor ons bring.

Sing: Psalm 131-1:1-3
Ds. JA Schutte (Johan) (emeritus)
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Donderdag 9 November

Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:11-17 (AFR2020)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:16

Ons verhouding met ’n ongelowige regering: Vry om te wat?

“Leef as vry mense – nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir 
die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God” (1 Pet. 

2:16). In hierdie gedeelte word vier destydse politieke en regsterme 
vir mense gebruik, naamlik “bywoners en vreemdelinge” (vs 11) en 
“vry mense” en “slawe”(vs 16), maar met ’n geloofsbetekenis. In God 
se koninkryk is ons nie bywoners nie, maar erfgename; nie vreem de-
linge nie, maar burgers. Ons is deur Christus vrygemaak van versla-
wing deur die wet om vrywillig as slawe van God sy wil te doen.

“A Christian is a perfectly free lord of all subject to none. A Christian 
is a perfectly dutiful servant of all, subject to all” (The freedom of a 
Christian. 1520. Martin Luther. Verw: The International Dictionary of 
New Testament Theology 1971 vol 1, p 720). Die vryheid wat ons in 
Christus het om selfs met ’n ongelowige owerheid of gesagspersoon 
saam te werk, is slegs moontlik solank ons dit doen as die deur Chris-
tus vrygekoopte slawe van God wat onder leiding van sy Gees dit ter 
wille van Christus doen.

Deur goed te doen, en nie kwaad nie, sal ons hulle aanmoedig om 
aan Hom die eer te gee.

Sing Skrifberyming 1-2:1-3 (Lied 202)
Ds. JA Schutte (Johan) (emeritus)

Vrydag 10 November

Skrifgedeelte: Rut 1:1-22
Fokusgedeelte: Rut 1:1-22

God verbind ons aan Hom deur ons los te maak van die mens 
wat ons was

Ná die afsterwe van Elimelek, Maglon en Kiljon, bly die drie wedu-
wees agter – Naomi en haar twee skoondogters, Rut en Orpa. 
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Daar is een van twee opsies op die tafel – hulle kan in Moab bly of 
hulle kan na Israel toe gaan.

Naomi maak die besluit om terug te keer na haar eie land toe. Sy 
besef egter dat dit moeilik sal wees vir enige vreemdeling en veral vir 
’n vreemde weduwee om hulle te vestig in Israel. Daarom roep Rut 
drie keer vir Rut en Orpa op om te bly in die land wat hulle ken.

Die eerste keer verseker Naomi beide die dogters dat hulle steeds 
die Here se seën sal beleef. Tweedens maak Naomi dit duidelik dat 
sy niks het om te bied aan die dogters nie en laastens, nadat Orpa 
teruggedraai het, gebruik Naomi haar as voorbeeld om vir Rut te 
oortuig om agter te bly.

Maar ook dit oortuig nie vir Rut nie. Sy is vasbeslote om saam 
met Naomi terug te gaan. Rut verbind haarself aan Naomi. Maar Rut 
maak haarself ook los van Moab en verbind haarself aan God en 
sy verbondsvolk. Haar persoonlike belydenis en belofte wat sy aan 
Naomi rig, getuig dat Rut nie meer die gode van Moab dien nie, maar 
dat sy die verbondsgod van Israel dien.

Dit wat haar identiteit bepaal het in Moab, los sy net daar agter in 
Moab en gaan Israel toe. So werk die Gees dan ook in die hart van 
Rut sodat sy saam sal teruggaan na Israel wat vir haar ’n vreemde 
land is. 

So word ons ook vandag deur die Gees losgemaak van die mens 
wat ons was, en verbind tot die gemeenskap van gelowiges wat die 
eiendom van God is.

Sing: Skrifberyming 11-2:4
Ds. PF Venter (Peter) (Hoëveld)

Saterdag 11 November

Skrifgedeelte: 1 Samuel 24:1-23
Fokusgedeelte: 1 Samuel 24:1-23

Gelowige kinders erken gesag wat God daar stel

God gee geleenthede. Op daardie wyse getuig ons van God se 
voor sienigheid. Hierdie geleenthede is nie altyd daar vir ons om 

voorspoed of rykdom te behaal nie. Dikwels kom hierdie geleenthede 
as ’n manier om ons geloof uit te leef om die regte ding te doen.
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In 1 Samuel 24 word Dawid deur Saul bedreig. Nie net is Saul die 
koning nie, maar ook is hy Dawid se skoonpa. Wanneer Saul in die grot 
ingaan, bevind hy homself in ’n kwesbare situasie. God gee vir Saul 
oor in die hand van Dawid. Dawid het daar die geleentheid gehad om 
die lewe van Saul te neem. Dit sou maklik en eenvoudig gewees het, 
maar dit is nie wat Dawid doen nie. Hy toon selfbeheersing en sny 
net die punt van Saul se mantel af. Selfs hierdie skynbare onskuldige 
handeling spreek die hart van Dawid aan.

Dit word sigbaar in vers 9 waar Dawid voor Saul kniel. Dawid erken 
steeds dat Saul die koning is omdat God dit so bestem het. Dawid 
bely in vers 13 dat God die een is wat by magte is om as Regter op te 
tree. God self sal oordeel.

In enige verhouding is opstandigheid nooit die antwoord nie. God 
het steeds die gesag in daardie verhouding daargestel en op grond 
daar van dien ons die Here wanneer ons eerbiedig teenoor die gesag 
optree. Die swaard om te oordeel, is nie ons hand nie, maar alleenlik 
die hand van Christus. Hy is die hoogste gesag en daarom hoef ons 
nie gesag wat ongehoorsaam of goddeloos is, te vrees nie, maar dit 
laat ons met die sekerheid dat ons nie op prinse vertrou nie. Ons 
anker ons vertroue in die hoogste gesag van Jesus Christus wat sal 
terugkom om te oordeel oor dié wat leef en dié wat reeds gesterf het.

Sing: Psalm 79:4, 9
Ds. PF Venter (Peter) (Hoëveld)

Sondag 12 November

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 7:12-17
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 7:12-17

Die gebroke bruid getuig van die volmaakte Bruidegom

Paulus maak dit baie duidelik dat hy nooit getrou het nie en dat hy 
ongetroud voortleef tot eer van God. Dit beteken egter nie dat dit 

’n fout is of sonde is om te trou nie. Inteendeel, die huwelik is deur 
God ingestel en dien as ’n beeld van die verhouding tussen Christus 
en sy kerk.

Omdat huwelike op aarde saamgebind word tussen twee sondige 
mense, is dit net ’n kwessie van tyd voor die sonde sigbaar word 
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binne hierdie huwelike. Dit beteken egter nie dat dit geldige gronde 
is vir egskeiding nie. Dit wat God saamgevoeg het, mag geen mens 
skei nie.

In hierdie gedeelte sien ons die belofte van herstel en hoop. Selfs 
wanneer ’n egskeiding plaasgevind het, moet die persone weer trou 
wanneer daar versoening is. Net so kan ’n ongelowige en gelowige 
wat trou, bymekaar bly en hoef hulle nie van mekaar te skei nie.

Wanneer ’n gelowige en ongelowige getroud is, is daar verskeie 
uitdagings wat daarmee gepaardgaan, byvoorbeeld wanneer daar 
kinders in die huwelik is. Tog is daar deur die genade van die Here 
niks onmoontlik nie. Hierdie huwelike is ’n kosbare geleentheid om 
teen oor jou huweliksmaat te getuig. Ongeag of jou huweliksmaat 
gelo wig of ongelowig is, word jy steeds geroep om as ’n goddelike 
man of vrou op te tree.

Hierdie hoop van herstel word sigbaar in Christus se verhouding 
en optrede teenoor die kerk. Ten spyte van die kerk se kleingeloof en 
ontrouheid, skei Christus nie van sy kerk nie, maar gaan so ver as om 
sy lewe vir sy bruid af te lê. Daarom gee ons nie net op wanneer ons 
huwelike deur storms gaan nie, maar ons hou vas aan die hoop dat 
die Bruidegom sal terugkeer vir sy bruid.

Sing: Skrifberyming 7-2:1
Ds. PF Venter (Peter) (Hoëveld)

Maandag 13 November

Skrifgedeelte: Matteus 10:1-16
Fokusgedeelte: Matteus 10:1a

Jesus stuur ons om te getuig en leer ons ook hoe om dit te doen

In Matteus 10 lees ons hoe Jesus sy dissipels, die eerste sendelinge, 
uitstuur om die evangelie te verkondig aan ’n wêreld onder God se 

oordeel. Jesus se dissipels moes sommer vroeg-vroeg leer dat daar 
werk op hulle wag – hulle moes vissers van mense wees. Die beginsel 
is eenvoudig: dissipels maak nuwe dissipels.

Dit is steeds vandag hoe God sy kerk laat groei. Maar so baie keer 
word die vraag gevra: “Dominee, hoe kan ek die evangelie aan on-
ge lowiges verkondig? Ek het dan geen opleiding nie.” Hier leer ons n 
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paar basiese beginsels wat Jesus aan sy dissipels geleer het, maar 
wat deur die eeue nog net so goed werk:
 Jesus leer sy dissipels om te bid vir die oes wat ingesamel moet 

word (Matt. 9:38).
 Niks in die lewe mag jou aandag aftrek van jou doel en taak om die 

evangelie te verkondig nie.
 Daar is net een boodskap, en dit is Jesus Christus.
 Deur liefde aan mense te bewys, sluit God die deur oop dat die 

koninkryk verkondig kan word.
 Die opdrag is om nie net lukraak te verkondig nie. God se kerk word 

gebou deur verhoudings. Daarom die opdrag om nie van huis tot 
huis te gaan nie, maar te bly waar jy ontvang word.

 Bid vir vrede in elke huis. Wanneer Jesus aan sy dissipels verskyn, 
is sy woorde altyd: “Vrede vir julle.” Dit is omdat Hy die prins van 
vrede is, en ware vrede net by Hom gevind kan word.

 Verkondig aan dié wat ontvanklik is vir die boodskap. Nie almal is 
deur God uitverkies nie. Maar die mens wat deur God voorberei is, 
op hom sal die vrede waarvoor gebid is, bly.

Sing: Psalm 66-1:1, 7
Ds. JD Potgieter (Dreyer) (Meyerspark)

Dinsdag 14 November

Skrifgedeelte: Lukas 10:25-37; Heidelbergse Kategismus Sondag 
2, Vraag 4
Fokusgedeelte: Lukas 10:25-37

Die eis van die wet 

Die eis van Christus dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself, 
impli seer dat ’n mens ook jouself moet liefhê (vgl. Spr. 19:8; Ef. 

5:28, 29). Hierdie selfl iefde moet egter in God vasgeanker wees. Dit 
beteken dat ’n mens op grond van hierdie selfl iefde jou eie lewe, ver-
moëns en besittings moet sien as gawes van God wat jy so goed as 
moontlik moet gebruik en beskerm (Matt. 25:14-46; Luk. 19:11-27). 
Jy moet ook vir jouself met die oog op die toekoms sorg (Spr. 6:8; 2 
Tim. 1:6).

Die groot probleem waarmee ’n mens in hierdie verband te doen 
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het, is dat selfl iefde so maklik in selfsug kan ontaard. Dit beteken 
dat die selfl iefde die liefde tot God en tot die naaste in mindere of 
meer dere mate oorheers, en dit mag nie. Dan ontstaan ’n sondige 
gesindheid wat ook maklik tot ander sondes kan lei (Fil. 2:3; Jak. 3:14, 
16).

Terwyl God die verkeerde gesindheid van haat met sy woede, 
af guns en wraaklus verbied, gebied Hy dat die Christen sy naaste 
moet liefhê soos homself (HK Antw. 107). Dit gaan dus vir God veral 
daarom dat die gelowige die regte gesindheid teenoor sy mede-mens 
moet openbaar. Daarom moet hy sy naaste liefhê soos homself, en 
sy naaste is enige mens met wie hy te doen kry (Luk. 10:25-37). Hy 
moet selfs sy vyand liefhê (Matt. 5:44-45).

Alles wat hy aan homself gun, moet die Christen ook aan sy naaste 
gun. Hy moet homself in die plek van sy medemens stel en vra: Wat 
sou ek onder sulke omstandighede van my medemens verwag? 
Die antwoord op die vraag moet vir hom ’n aanduiding wees hoe hy 
teenoor sy naaste moet optree. Christus sê immers: “Alles wat julle 
wil hê dat die mens aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle 
doen. Dit is tog waarop dat neer-kom in die wet en die profete” (Matt. 
7:12).

Op grond van sy naasteliefde moet die gelowige alles wat sy 
mede mens kan benadeel of skade kan berokken, so ver as moontlik 
voorkom (Eks. 23:5). Hy moet ook positief sy belange bevorder en 
binne sy vermoë doen wat vir sy naaste die beste is (Luk. 10:25-37).

Met liefde vir die vyand as jou naaste word nie bedoel dat ’n mens 
nie teen jou vyand mag veg as dit nodig is nie. Wat bedoel word, is 
byvoorbeeld dat as ’n mens teen ’n vyand geveg en hulle oorwin het, 
jy daarna die gewondes en beseerdes nie aan hulle lot moet oorlaat 
nie, maar hulle dan so goed as moontlik met mediese hulp, kos, klere 
ensovoorts, versorg (Rom. 12:20-21).

Sing: Skrifberyming 9-2:9
Dagstukkie Almanak 2016
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Woensdag 15 November

Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:8-12
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:9

Julle is GEROEP!

Nie minder nie as vyf maal word in hierdie Petrusbrief ’n appèl 
gemaak: Julle is deur God GEROEP om in ’n hooplose wêreld 

hoop te bring. Geroep … tot heilig wees (1:15), na die lig om verlos-
sing te verkondig (2:9), om lyding te verdra (2:20-21), tot die ewige 
heer likheid (5:10).

In ons fokusgedeelte val die klem op hoe ons teenoor mekaar moet 
leef. Ons is GEROEP om mense wat ons kwaad aandoen, te seën! 
So het Jesus in die Bergrede gepreek: “Seën die mense deur wie julle 
vervloek word” (Luk. 6:28).

Wat ’n verskil kan ons nie maak nie! In ’n wêreld waar haat en nyd 
heers, wraakgierigheid, selfsugtige begeertes, hoogmoed en allerlei 
lelike gesindhede wat mense uitmekaar dryf, behoort die kinders 
van die hemelse Vader ’n helder lig van hoop uit te straal. Binne 
die gemeentes behoort lidmate eensgesind, medelydend, liefdevol, 
goed hartig en nederig te wees. Dit moet oorspoel na ander buite die 
kring van gelowiges.

Ons leef as begenadigdes wat God se liefde in Christus ontvang 
het. Hy het ons geseën toe ons veroordeel moes word. Christus was 
bereid om te ly, maar terselfdertyd vir sy vyande te bid. In heilige reg-
ver digheid het God se liefde vir sondaars geseëvier. Hy is so anders 
as die voorstelling van ander wraaklustige afgode, wat met mags-
wellus wil heers.

Daarom is ons GEROEP om die liefl ike geur van sy lewegewende 
heiligheid en goedheid te versprei. Nie kwaad met kwaad vergeld nie, 
nie terug beledig nie, nie vervloek nie – nee, seën, soos wat jy seën 
ontvang het!

Sing: Psalm 134-1:4
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
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Donderdag 16 November

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:6-20
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:19

God se Gees laat ons jubel

Soms word met Christene gespot, omdat hulle nie die sogenaamde 
“lekker dinge” van die lewe mag doen nie. Omdat Christene nie die 

“lekker dinge” – eintlik sondige dinge – mag doen nie, neem mense 
aan dat Christene se lewe sonder blydskap en vreugde is. Is dit so?
Paulus wys vir ons met ’n treff ende beeld dat dit wat in jou aangaan, 
jou optrede bepaal. Te veel drank in jou liggaam lei tot losbandigheid. 
Dit is tog nie regte lewensblydskap nie.

In plaas daarvan om ons met drank vol te maak, kry ons die opdrag 
om ons met God se Gees te vul. Waar God se Gees ’n mens lewe vol 
maak, het dit ’n positiewe uitwerking op ’n mens se lewe en hoe mens 
optree. Daarvoor het Christus juis gekom – om ons sondes weg te 
neem en dat ons deur sy Gees lewe in oorvloed mag hê.

Al woon God se Gees reeds in elke gelowige, wil God ook hê dat 
ons Hom sal vra dat sy Gees ons vol maak. Waar sy Gees mens vul, 
word jou diepste innerlike, jou hart, geraak. Omdat jou hart verander, 
verander jou lewe om al hoe meer God se beeld te vertoon. Jy wil nie 
meer deel hê aan ’n sondige lewenstyl nie. Jou manier van leef ver-
ander en jy ervaar vreugde en vrede wat net van God af kom. Jy jubel 
en sing. Jou lewe word ’n lied van danksegging.

Dit is ’n blydskap en vreugde sonder ophou, anders as die kortston-
dige vals vreugde wat sonde bring.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Vrydag 17 November

Skrifgedeelte: Psalm 7
Fokusgedeelte: Psalm 7

Ek ly onregverdig ... en gryp aan die Here vas!

Jy word vals beskuldig, onregverdig aangekla. Al was jy getrou, ook 
aan die Here, word gesê dat jý onregmatig opgetree het. Wat maak 

jy?
Dawid raak nie verbitterd nie. Hy neem nie die reg in eie hand 

nie. Néé, hy praat met die HERE, met Ek-is-wat-Ek-is. Hierdie HERE 
is sý God. En daarom, terwyl Dawid voel asof sy vyand, Kus die 
Benjaminiet, hom soos ’n leeu verskeur, draai hy na die HERE. Hy 
skuil by die HERE. Hy vertrou op die HERE. Die HERE moet hom 
verlos. Die HERE moet duidelik wys dat hy wat Dawid is, die reg aan 
sy kant het. En ja, as hy gedoen het waarvan hy beskuldig word, dan 
moet die HERE hom met die grond gelykmaak. Maar ... hy wat Dawid 
is, het dit nie gedoen nie. Hy is onskuldig, onbesproke.

Dawid is nie die eerste, enigste of laaste gelowige wat onregverdig 
beskuldig word nie. Daarom gaan staan Dawid langs elke gelowige 
wat onregverdig stukkend gemaak word. Hy beklemtoon dat die Here 
oor al die volkere regspreek. Hy bely dat die Here hom – en elkeen wat 
onregverdig ly – beskerm. Hy erken dat die Here altyd die skuldiges 
straf ... hulle by wie die sonde vrug gedra het. Maar – aangrypend – 
Dawid erken ook dat die Here genadig is as hy wat jou vals beskuldig 
het, tot bekering kom (7:13).

Kan jy en ek so ’n onreg dra, verwerk? Ja, ons kan, want ons leef 
uit die Bron van genade, uit die Een Onskuldige wat onregverdig aan-
gekla, geoordeel, gevonnis en gekruisig is. Ons leef deur die Gees 
wat Paulus laat skryf het: Moenie self wraak neem nie, geliefdes, 
maar laat dit oor aan die oordeel van God (Rom. 12:19).

Ons leef met aanbidding voor die Allerhoogste, Hy wat die reg laat 
geskied.

Sing: Psalm 31-1:15-17
Ds. PW Kurpershoek (Pieter) (Middelburg Mpumalanga)
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Saterdag 18 November

Skrifgedeelte: Romeine 12:14-17
Fokusgedeelte: Romeine 12:14-17 (AFR83)

Seën julle vervolgers, ja, seën hulle …!

Daar is soms vreemde opdragte waarvan ons in die Bybel hoor, 
en vandag se teks is so een. Maar natuurlik is Paulus hier, onder 

inspi rasie van die Heilige Gees, bloot net besig om ons Here Jesus se 
woorde te laat eggo (Matt. 5:43-48; Luk. 6:28). En vir amper 2000 jaar 
al eggo hierdie Bybelse opdrag in die kerk van die Here en bemoedig 
dit elkeen wat moet ly onder die teenstand van vervolgers.

Vervolging beteken om konstante teenstand van mense te ervaar, 
veral as jy opstaan vir God se reg en geregtigheid. Ons Here Jesus het 
dit as die Seun van God beleef. Paulus se bediening was gekenmerk 
deur vervolging en tog roep die Here ons, as sy volgelinge, deur die 
apostel op om in liefde teen ons vervolgers op te tree. Ons teks maak 
dit duidelik dat ons nie ons vervolgers moet vervloek nie.

En miskien sal die meeste van ons erken dat ons dit mos nie doen 
nie en dat ons ons kan bedwing. Maar om hulle te seën, is nie so 
maklik nie. Dink aan die mense wat jou al seergemaak het in die 
lewe. Natuurlik maak dit klomp emosies wakker en bring dit ons ook 
in stryd met die opdrag om te seën en nie te vervloek nie. Maar om te 
seën, beteken nie ons keur goed wat die wêreld en mense veral teen 
Christene doen nie.

Om te seën beteken, in hierdie konteks, om te bid vir iemand dat 
die Here sy guns en genade op daardie persoon sal laat rus. Om te 
seën, beteken ons hou vas aan ’n almagtige Here wat iemand se 
kliphart kan verander. Om so vir iemand te bid wat jou al seergemaak 
het, is moeilik, maar so word die liefde van Christus net nog meer sig-
baar in ons stukkende wêreld.

Sing: Psalm 20-1:1, 2
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)
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Sondag 19 November

Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:11-12
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:11-12 (AFR83)

Burgers van God se koninkryk

Die bekende predikant en professor Totius het al duidelik beklem-
toon dat die wêreld nie ons woning is nie. Daarmee het hy bloot 

verkondig dat die Christen ’n burger van ’n ander koninkryk is … die 
koninkryk van God.

Maar God bring ons tydelik na hierdie wêreld om sout en lig en te 
wees (Matt. 5:13-16). So moet ons die Here se lig en smaak na hierdie 
donker en smaaklose wêreld bring. Die Here gee ons deur Petrus 
die opdrag: “Gedra julle goed …” So moet ons in die voetstappe van 
ons Here Jesus volg. Wanneer ons sê ons is burgers van God se 
koninkryk, moet ons gehoorsaam aan God se Woord wees dat ons in 
hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld nie.

Maar waarom, as ons ons goed gedra, sal die heidene ons steeds 
as misdadigers sien? Want wie Christus nie erken nie, is ’n vyand van 
die Here en alles wat aan Hom behoort. Wanneer die Here ’n kliphart 
nuut maak, dan verander Hy die vyandskap wat daar teen Hom is, in 
’n liefde vir Hom en vir jou naaste. En dit wat binne ons gebeur deur 
die kragtige werking van die Heilige Gees, moet nou na buite uitgedra 
word.

Daarom beklemtoon die Here hier duidelik dat ons ons goed moet 
gedra, al word daar kwaad van ons gepraat. Ons sondige natuur sê 
dat as iemand lelik met ons is, dan moet ons terug lelik wees. Maar dit 
is nie wat volgelinge van ons Here Jesus in hierdie wêreld doen om ’n 
lewe tot sy eer te openbaar nie.

En eendag op die dag van rekenskap sal die ongelowige aan God 
die eer moet gee, omdat hulle in ons lewens die goeie dade gesien 
het, die goeie dade wat by die bekering pas.

Sing: Psalm 66-1:7
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)
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Maandag 20 November

Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-25 (AFR83)
Fokusgedeelte: Deuteronomium 6:5

“Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al 
jou krag …”

Die mens wil so graag weet … Wat moet ek doen om die Here 
tevrede te stel?” Dan sien ons dikwels hoe die “daders van die 

woord” elk ’n eie gedagte het van goeie werke om hulle geloof te 
vertoon en die Here te behaag. Die een sê jy moet dít doen, die ander 
sê jy moet dát doen – so asof die mens met sy dade God kan beïndruk 
en sy aandag kan trek.

So sien ons in die 21ste eeu hoe “godsdiens” dikwels ’n geleentheid, 
’n opmars na ’n samekoms of ’n byeenkoms word. ’n “Event” wat ten 
alle koste bygewoon moet word! Heel dikwels kry die “groot” predikers 
en evangeliste van ons tyd soveel aanhang wanneer duisende mense 
saamtrek om te antwoord op die vraag: Wat moet ek doen om die 
Here tevrede te stel?

In ons fokusgedeelte is God baie duidelik oor wat Hy eintlik van 
ons verwag! Ons moet Hom liefhê met hart en siel en verstand, dit 
is immers die grootste gebod (Matt. 22:36, 37). Die gebruik van die 
woorde hart en siel en verstand beteken dat my hele wese en my 
ganse lewe en my totale menswees by hierdie opdrag betrek word. Al 
my gedagtes en my woorde en my dade behoort God-gerig te wees, 
want ware geloof is immers nie ’n gebeurtenis (event) nie, maar ’n 
leefwyse.

Jesus Christus word daarom nie alleen ons volmaakte voorbeeld 
van ’n God-gerigte lewe nie, deurdat Hy sy hele lewe wy, van sy ge-
boorte tot by die kruis, aan die wil van sy hemelse Vader, maar Hy 
stuur ook sy Gees na ons om deur sy herskeppende werk in ons, ons 
in staat te stel om God-gerig te lewe. Hy maak ons immers gewillig en 
bereid om vir God te leef (HK Sondag 1).

So word my hele lewe ’n reaksie van liefde vir God uit my hart en 
siel, met al my krag. ’n Liefdevolle, dankbare lewe wat God behaag!

Sing: Psalm 9-1:1, 7, 10
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Dinsdag 21 November

Skrifgedeelte: Psalm 78:1-8
Fokusgedeelte: Psalm 78:5-7

Vertel die volgende geslag ... sodat hulle God ken!

Die Here het Asaf (versamelaar) gebruik om as profeet op te tree 
onder begeleiding van liere, harpe en simbale (1 Kron. 25:1). Hy 

het hom gelei en gebruik om met sy kinders te praat. Hy het hom deur 
sy Gees gelei om psalms te skryf vir die volk om te sing, psalms wat 
die Here se kerk vandag steeds sing. Psalms wat ons leer Wie die 
Here is.

Psalm 78 is een van hierdie psalms. Hier leer die Here ons hoe 
belangrik dit is om die volgende geslag te vertel Wie Hy is. Dit is die 
belangrikste ding wat jy ooit vir jou kind kan leer: Wie die Here is en 
wat Hy doen. Die Here red. Hy is getrou aan sy verbond. Hy leer ons 
hoe om in ’n verhouding met Hom te lewe. As ons weet Wie Hy is, as 
ons Hom waarlik ken, sal ons op Hom vertrou en gehoorsaam wees 
aan Hom.

Herinner jouself gedurig aan die Here se wonderdade – want ons 
vergeet dit so maklik en kyk net in die uitdagings in ons lewens vas. 
Die grootste wonderdaad wat God gedoen het, is dat Hy dit vir my en 
jou moontlik gemaak het om Hom in ’n ware verhouding te ken. Hy het 
Jesus Christus gestuur om mens te woord, om in ons plek te sterf vir 
ons sonde, om die dood te oorwin, sodat ons God waarlik in ’n ewige 
verhouding kan ken.

Ons kan nou met vreugde in ’n verhouding met God lewe waar 
Hy ons deur sy Gees lei om te volhard en op Hom te vertrou. Ons 
kan weet dat Hy ons nooit alleen los nie. Onthou God se roemryke 
dade. Onthou sy wonderdade. Vertel dit vir jou kinders. Vertel dit vir 
jou kleinkinders. Gesels daaroor met jou ouers. God gee ’n ewige 
verhouding met Hom in Jesus Christus.

Glo dit, vind jou troos daarin en vertel dit vir die volgende geslag!

Sing: Skrifberyming 15 (16-1):1, 3, 7
Ds. GP (Gerhard) van Rhyn (Komatipoort)
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Woensdag 22 November

Skrifgedeelte: Romeine 12:18-21
Fokusgedeelte: Romeine 12:18

My verhouding met burgerlike ongehoorsames – leef in vrede 
met alle mense

Ons leef in ’n wêreld van haat en ongehoorsaamheid. Ook jy as 
gelowige het al baie vyandskap in jou lewe teëgekom. Ons kan 

daarvan nie ontvlug nie. In vandag en môre se dagstukkie gaan dit oor 
my verhouding met die burgerlike ongehoorsame mens. Hoe dikwels 
is dit hierdie mens wat deur die verkeerde opvoeding en verkeerde 
blootstelling aan ander burgerlike ongehoorsames die wette en orde 
in ’n samelewing al meer uitdaag en wil afbreek.

Die vraag kan gevra word in watter mate die tipe onderwys en die 
ondermyning van gesag in die klaskamers nie alreeds die kiem dra 
van die latere burgerlike ongehoorsaamheid wat (soos die kind meer 
volwasse raak) hy/sy nie net meer by die skool nie, maar op soveel 
ander terreine gesag uitdaag en wil omverwerp. Ons het werklik in 
ons land ’n groot probleem met gesonde verhoudinge, dissipline en 
die toepassing van wet en orde. ’n Burgerlike ongehoorsame mens 
wil van hierdie drie dinge niks weet nie. Nou is die vraag: Hoe moet 
ek my teenoor dié mens handhaaf? Wat moet my verhouding met so 
’n mens wees?

Die hele Romeine12 word gedra deur verhoudinge. Verhoudinge 
met medegelowiges, maar ook my verhouding teenoor alle ander 
mense. Ook teenoor die burgerlik ongehoorsames.  Ons moet sover 
dit moontlik is en dit van ons afhang, in vrede met alle mense leef. 
Ek moet daarom my kant skoonhou. Deur my optrede, ook teenoor 
die burgerlike ongehoorsame mens, kan my optrede deur burger lik 
gehoorsaam te wees in wat God van ons eis, dalk ook die onge hoor-
same mens nader na God trek. Die kwaad moet hier ook deur die 
goeie oorwin kan word.

Ons moet die daad van burgerlike ongehoorsaamheid waaroor 
Ro meine 13 (die volgende hoofstuk) nog dieper handel, duidelik en 
skerp kan uitwys en veroordeel. Die staat is primêr daar om sulke 
wet telose mense en burgerlike ongehoorsame mense tot orde te 
bring en te straf. Ons kan en mag nie teenoor sulke mense wraak wil 
neem en uit ons eie probeer straf nie. Ons voorbeeld van burgerlike 
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gehoorsaamheid kan nie beter as in die woorde van Calvyn saamgevat 
word nie: “Terwyl ons geduldig op ons verlossing wag dat ons wel in 
die tussentyd sal bid dat diegene wat ons nou hinder en pla deur 
bekering ons vriende sal word.”

Sing: Psalm 96-1:6
Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg) 

Donderdag 23 November

Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:13-17
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:15

Gee ook aan die burgerlik ongehoorsame rekenskap oor die 
hoop wat in jou leef

Petrus het die realiteite van ons sondige samelewing geken. Ook 
die samelewing waarin burgerlike ongehoorsaamheid hoogty 

gevier het. Daarom dat Petrus die gelowiges aanmoedig om die goeie 
te doen, selfs wanneer andere kwade dinge bedink en doen.

Die retoriese vraag in vers 13 geld onder alle omstandighede: 
Verder, wie sal julle sleg behandel as julle julle beywer vir wat goed 
is? (AFR2020). Deur hierdie vraag wil die Here ons aanmoedig om 
die bose sirkel waarbinne mense altyd na die kwaad neig, te breek. 
Ook die bose kringloop wat burgerlike ongehoorsaamheid volg, moet 
deur die goeie en regte optrede deurbreek kan word.

Die regte optrede waarmee ons die samelewing en die sondige in 
die samelewing tegemoet moet gaan, is om altyd ’n lewe van heilig-
making na te jaag. Dit moet ons opval hoe ’n groot deel van hierdie 
eerste brief van Petrus juis oor ’n lewe van heiligmaking handel. Ons 
moet in al ons handel en wandel daarna streef om heilig te wees, 
want God is heilig (vgl. 1 Pet. 1:15-16).

Om heilig te lewe, is alleen moontlik as die Here God ook in ons 
harte geheilig word. In dié konteks verwys Petrus ook na die gelowiges 
as ’n heilige priesterdom (1 Pet. 2:5) en ook ’n heilige nasie (1 Pet. 
2:9). As ons hierin geheilig word en dat ons self hierdie heiligheid 
moet uitleef, dan is ons doelbewus anders ingestel as die burgerlike 
ongehoorsame mense rondom ons.

Dit is teenoor hierdie burgerlik ongehoorsame mense wat ons 
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g ereed moet wees om ons te verantwoord oor die hoop wat in ons 
leef. Om jou te verantwoord, kom daarop neer dat ek verby my 
vrese sal kom en my nie sal laat intimideer nie. Ons geloof sal aktief 
daarop ingestel wees om die hoop wat in ons leef, na alle kante uit 
te dra. Die vrees waarmee die burgerlike ongehoorsame mens ons 
wil intimideer, word dan opsygesit, want ons weet ons is reeds deur 
Christus eenkant gesit. Om aan Hom geheilig te lewe, beteken om vir 
Hom eenkant gesit te wees.

Sing: Psalm 2-1: 6
Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg)

Vrydag 24 November

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 6:14-18
Fokusgedeelte: Spreuke 5:8; HK Sondag 33, Antwoord 89

Vlug vir die sonde

Die ware bekering na sy negatiewe kant bestaan verder ook uit 
vlug vir die sonde. Dit beteken ’n innerlike en uiterlike breuk met 

die sonde. Daarom is die “gebed” van Augustinus so bedenklik toe hy 
voor sy bekering “gebid” het: “Verlos my van die Bose, maar nie nou 
al nie.”

Die vlug vir die sonde is in die reël nie so maklik nie. Om van dit 
wat jou lok en roep en trek, weg te vlug, kan soms baie moeilik wees, 
maar deur God se genade tog moontlik. Waar dit soms in ’n oorlog 
’n bewys van lafhartigheid is as ’n soldaat vlug, is dit in die stryd teen 
die sonde dikwels ’n bewys van die heldhaftigheid van die geloof om 
daarvoor te vlug.

Treff end word die wegvlug vir die sonde deur die skrywer van 
Spreuke geteken as hy teen die ontugtige vrou waarsku: “My seun, 
slaan ag op die wysheid wat ek jou leer, luister na my goeie raad 
… Die slegte vrou se lippe drup van heuning, haar tong is gladder 
as olie, maar agterna is dit bitter soos wildeals; sy is so gevaarlik 
soos die skerpste swaard … luister na my, my seun, bly by wat ek 
jou sê: Bly weg van haar af, moenie naby haar huis se deur kom nie 
(5:1-8) … Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie 
dat sy jou vang met haar oë nie (6:26). Moet jou nie met so ’n vrou 
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ophou nie, moenie haar pad loop nie. Sy het die val van baie op haar 
kerfstok, sy het al sterk manne laat ondergaan” (7:25, 26). Dit is vlug 
vir die sonde: bly ver weg daarvandaan.

Ook Paulus beklemtoon die feit dat die gelowige vir die sonde moet 
vlug. Hy wys die Korintiërs daarop dat die gelowiges ’n tempel van die 
lewende God is (2 Kor. 6:16). God Self woon in hulle midde en hulle 
geniet die guns van God. Dit is die rede waarom die Christene, al 
kan hulle in hulle daaglikse lewe die kontak met die ongelowiges nie 
vermy nie, hulleself nie met heidene moet assosieer nie. Daarom sê 
hy aan die Korintiërs: “Gaan van hulle af weg … en moenie wat onrein 
is, aanraak nie” (2 Kor. 6:17). Die Christene moet hulle onthou van die 
ongeregtigheid van die ongelowiges, omdat dit boonop sedelik onrein 
is. So moet hulle vlug vir die sonde (vgl. Op. 18:4).

Die Christen wat vlug vir die sonde, moet ook nie dink dat hy uit 
eie krag kan speel met die sonde om daardeur oorrompel te word 
nie (vgl. Rom. 11:20). Paulus waarsku ook: “Wie meen dat hy staan, 
moet oppas dat hy nie val nie” (1 Kor. 10:12). Veral in oomblikke as 
ons dink dat ons sterk is en die sonde maklik kan weerstaan, juis dan 
bring Satan ons die maklikste tot ’n val – soos wat met Simson en 
Petrus gebeur het.

Die wêreld sal dit belaglik vind as ons vlug vir en wegbly van die 
sonde af, maar God sal so geëer word en ons sal op die pad van ware 
bekering voortgaan.

Sing: Skrifberyming 9-3:1, 2
Dagstukkie Almanak 2018

Saterdag 25 November

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 10:23 – 11:1
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 10:31

Fees tot eer van God

Ons is nie ver van Oujaarsdag af nie. Dit het sinoniem geword oor 
die wêreld met feesvieringe, in baie gevalle uitspattige partytjies 

en losbandigheid. Die restaurante is volbespreek, die strande gepak, 
die braaivleisvure brand. Daar word geëet en gedrink.

Nie net oujaar nie, maar ook baie ander dae in Korinte was dae 
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van uitspattige eet en drink. Selfs by hulle liefdesmaaltye (saam met 
die Nagmaal) het hulle verdeeldheid en liefdeloosheid na vore gekom 
(11:20, 21). Die sterkes in die geloof het voedsel geëet wat aan die 
afgode gewy is, en sodoende die swakkes in die geloof laat struikel. 
Die swakkes in die geloof het gesondig en hulle gewetens belas deur 
vleis te eet wat deur hulle as afgodsoff ers beskou is.

Na alles wat Paulus oor die problematiek in Korinte sê, stel hy in 
ons teks die allesbeheersende beginsel, nie net vir die klein, alle-
daagse dinge soos eet en drink nie, maar vir die hele lewe (“wat julle 
ook al doen”): “… doen alles tot eer van God.” Alles in ons lewe, 
ons eet en drink, ons huwelik, ons werk, ons ontspanning, trek in 
een vraag saam: Gebeur dit tot eer van God? Word Hy verheerlik en 
groot gemaak, geloof en geprys, deur wat ek ook al doen? Dan sal 
ook die ander groot beginsel tot sy regkom van liefde tot my naaste. 
Dan sal ek nie deur my eet en drink aanstoot gee of tot struikeling 
wees of myself besondig nie.

Ons mag feesvier.Dit is nie verkeerd om te eet en te drink nie. Ons 
doen dit uit dankbaarheid as God se kinders wat alles uit sy hand 
ontvang, van jaar tot jaar op pad na die ewigheid; as gelowiges vir 
wie dit ten diepste gaan om die gemeenskap (eet en drink – vs. 3, 4, 
11:24, 25) met Christus.

Laat jou eet en drink elke dag jou leefwyse bevestig, jaar in en jaar 
uit, tot eer van God.

Sing: Psalm 98-1:2
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)

Sondag 26 November

Skrifgedeelte: Psalm 1
Fokusgedeelte: Psalm 1:3 (AFR83)

In God gewortel wees, stel die standaard vir jou hele lewe

As jy jou lewe met ’n beeld moet beskryf, wat sal dit wees? In 
Psalm 1, wat die inleiding tot die res van die Psalms is, word 

daar twee beelde gebruik wat heeltemal teenoor mekaar staan. Die 
god deloses is soos kaf, en dié wat in die Woord van die Here hulle 
vreugde vind, soos ’n boom.
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Die boom aan die een kant staan vas en stewig en dit dra vrugte 
en die blare is altyd lewenskragtig. Kaf aan die ander kant is daardie 
deeltjie wat die koringkorrel vasgehou het en bloot wegwaai as die 
koring gedors word, omdat dit bykans niks weeg nie.

Met watter een van hierdie twee beelde assosieer jy? Wat egter 
van groter belang is, is die beeld waarmee God jou lewe beskryf!

Dié wat nie volgens sy standaard leef nie, sal voor Hom geen 
staanplek hê nie. Ongelowiges kan dalk in hulle eie kring die middelpunt 
van aandag wees waar alles net om mense draai. As gelowiges is dit 
onvermydelik dat ons in die wêreld voortdurend in aanraking sal wees 
met mense wat nie volgens God se standaard leef nie – heel dikwels 
doen ons dit self ook nie.

Daar is egter, ten spyte van ons eie ongehoorsaamheid, ook ’n 
ander werklikheid wat ons lewens moet bepaal en dit is ons verbintenis 
met God. Hierdie verbintenis is nie ’n natuurlike verbintenis nie. As 
ons fyn oplet na die woorde van vers 3, dan sien ons dat die boom 
nie vanself langs die water opgeskiet het nie. Dit is daar geplant en 
het dus sy bestaan te danke aan iemand wat dit kom plant het op die 
beste plek waar dit kan groei.

God het mense deur sy Gees in Jesus Christus ingeplant om as 
gelowiges te groei en vrug te dra volgens sy standaard (Kol. 2:7). Dit 
is die beeld wat ons moet hê en uitleef!

Sing: Psalm 1-2:1
Prof. PC van der Walt (Chris) (TSP)

Maandag 27 November

Skrifgedeelte: Psalm 2 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 2:6

God is God, of mense en owerhede dit erken of nie, skuil by Hom!

Die wêreld waarbinne Israel geleef  het, was ’n omgewing wat 
geken merk is deur gedurige vyandskap tussen volkere soos die 

Kanaäniete, Edomiete, Moabiete, Egiptenaars, Assiriërs en Babilo-
niërs. Ons leef self ook in ’n omgewing waar daar voortdurend politieke 
stryd en spanning is. By die ou volke was dit die sterkste mense wat 
die regering vir hulleself toegeëien het. In ons geval kies mense ander 
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mense om oor hulle te regeer. Mense bring dus mense voort om die 
owerheid te vorm. Ons weet hoeveel spanning hierdie owerhede vir 
ons bring as gevolg van al die planne wat hulle maak.

Hierdie spanning is egter nie op God en die een wat Hy aangestel 
het om te regeer, van toepassing nie. Geen mens het vir God of sy 
koning aangestel nie, en daarom is Hy nie verantwoording aan mense 
verskuldig nie. Hy is die oppermagtige God en laat Hom dus nie lei 
deur mense nie, want Hy regeer volgens sy eie volmaakte raadsplan.

Psalm 2 leer ons van die sorg, orde en sekuriteit wat die koning 
wat op Sion regeer, moes bring. Daardie koning moes altyd regeer 
in onderdanigheid aan God. Uit die verloop van die geskiedenis van 
Israel het dit duidelik geblyk dat menslike konings nie daardie skoene 
kon volstaan nie. Alhoewel mense faal, verseker God se verbond met 
Dawid (2 Sam. 7) dat daar altyd iemand uit Dawid se nageslag op die 
troon sal wees om te regeer. 

Uiteindelik het God die volmaakte Koning gestuur om al die mag 
in die hemel en op die aarde te hê. Jesus Christus is nie maar bloot 
Koning van hierdie wêreld nie, maar Hy het al die mag in die hemel 
en op die aarde (Ef. 1:20, 21).

Daarom eindig Psalm 2 met ’n ernstige waarskuwing dat versuim 
om God te erken vir Wie Hy is, rampspoedige gevolge sal hê. Die 
verstandige regeerder sal hom daarom aan die Here onderwerp in 
’n besef van totale afhanklikheid. Die Nuwe-Testamentiese gelowige 
wat as profeet, priester en koning leef, moet daarom met Psalm 2 se 
wysheid leef sodat dit goed kan gaan omdat ons by God skuil.

Sing: Psalm 2-1:6
Prof. PC van der Walt (Chris) (TSP)

Dinsdag 28 November

Skrifgedeelte: Psalm 140:1-14
Fokusgedeelte: Psalm 140:13-14 (AFR83/2020)

Die Here, my Here, behartig my regsaak

Het jy al ooit weerstand, vervolging, of beswaddering beleef omdat 
jy Jesus Christus wil dien en volg? Het jy al ooit hulpeloos gevoel 

wanneer jy redeloos gekrenk word? Martin Luther het op ’n keer in een 
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van sy tafelgesprekke gesê: “As jy nog nooit ’n vorm van weerstand 
of vervolging beleef het as gevolg van jou geloof nie, dink die duiwel 
blykbaar jou Christenskap is so vrugteloos hy sal sy tyd mors as hy 
jou aanval.” Luther het dit gesê na aanleiding van die woorde in 2 
Timoteus 3:12: “Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil 
lewe, sal ook vervolg word.”

As sulke beproewings egter reg hanteer word, bring dit jou juis 
tot ’n dieper, inniger en intiemer verhouding met die lewende God. 
Iemand het gesê: “’n Ware Christen is soos ’n teesakkie: As hy in 
warm water kom, kom sy ware smaak na vore.”

Ons sien iets daarvan in hierdie Psalm van Dawid. Hy was vervolg, 
beswadder en beskinder. Dan vlug hy na die Here toe vir uitkoms. Die 
Psalm begin met ’n kort gebed: Red my! Dan gee hy ’n beskrywing 
van die mense uit wie se mag die Here hom moet red. Hulle is sleg 
(2a), pleeg geweld (2b), bedink slegte dinge (3a), blaas vyandskap 
aan (3b), saai onrus en haat met hulle tonge (4).

In vers 5-6 word die gebed om redding breedvoeriger herhaal om 
die dringendheid daarvan te beklemtoon, want hy verkeer in groot 
gevaar. Sy teëstanders is goddelose mense (5a). Hulle is hovaardiges 
wat hulle nie aan God steur nie, wat nog te sê aan ’n mens (6a)! Hulle 
maak dan ook jag op Dawid asof hy ’n wildsbok is en nie ’n mens nie 
(6).

Dan spreek Dawid eers sy vertroue in die Here uit (7-8). Hy staan 
in ’n besondere verhouding tot die Here en spreek Hom aan as my 
God (7a). Hy vra vir die verhoring van sy smeekgebed omdat hy aan 
die Here behoort (7b, 8a) en die Here hom nog altyd beskerm het. 
Die aanspreekvorm “my kragtige Redder” (8a) kom net hier voor en 
beklemtoon dat die Here red, maar ook dat Hy die mag het om te kan 
red.

Sy teenstanders se planne gaan misluk (9), want dit is gerig teen 
die saak van die Here (10a). Hulle moet self getref word deur dít 
wat hulle teen hom beplan (10b). Kwaadpraat en skinder (12a) is op 
dieselfde vlak as geweldpleging (12b).

Die Psalm eindig met sekerheid dat die gebed verhoor sal word, 
want hy weet die Here behartig die regsaak van die hulpelose en die 
arme. Ek weet: Die Here behartig die regsaak van magteloses, die 
reg van behoeftiges. Waarlik, regverdiges sal u Naam prys; opregtes 
sal in u teenwoordigheid woon.

Vir my en jou is dit slegs waar as ons as hulpelose sondaars seker-
heid het dat ons voor God regverdig is omdat Jesus Christus al my 
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skuld op hom geneem het. Daarom kan ek in Jesus se Naam die 
woorde van vers 7 van hierdie Psalm bid: “U is my God; Here, luister 
na my smeekgebed.” Al stamel ek maar net ’n paar woorde in my 
gebed, die Heilige Gees tree Self vir ons in met versugtinge wat nie 
verwoord kan word nie (Rom. 8:27).

Sing: Psalm 140-1:1, 11
Dr. PJ Buys (Flip) (emeritus)

Woensdag 29 November

Skrifgedeelte: Psalm 57
Fokusgedeelte: Psalm 57:10-12 (AFR83/2020)

Prys God se verbondsliefde te midde van doodsgevaar

Hoe kry mens dit reg om te midde van die grootste krisisse – selfs 
doodsgevaar – God te loof en te prys? Hoe het Paulus en Silas dit 

reggekry om middernag met stukkend geslaande rûe in die gevangenis 
te bid en tot lof van God te sing, sodat die ander gevangenes na hulle 
kon luister (Hand. 16:23-25)?

Dawid vertel in Psalm 57 van sy belewenis toe hy in die Adullamgrot 
moes wegkruip omdat koning Saul daarop uit was om hom dood te 
maak. Ons kan van die gebeurtenis lees in 1 Samuel 22:1, 24 om die 
agtergrond van Psalm 57 beter te verstaan.

Terwyl hy met God daaroor worstel in die gebed, kry hy antwoorde 
wat hom die Here met lofsange laat loof en prys. Moontlik het hy 
die nag slapeloos deurgebring daar in die grot. Ons weet mos hoe 
bekommernis, dalk doodsangs en vrees, lei tot slapelose nagte.Maar 
dan kry hy sulke ryk troos dat hy in die vroeë môre begin sing: “Word 
wakker, my gemoed! Word wakker, harp en lier! Ek wil die dagbreek 
wakker maak. Ek wil U dank onder die volke, my Heer, ek wil U besing 
onder die nasies; want groot, tot aan die hemel, reik u troue liefde; 
tot by die wolke is u waarheid. Verhef U bo die hemele, o God, u 
heerlikheid oor die hele aarde.”

Wat tot hom deurgedring het, is die sekerheid van God se ewige 
ver bondsliefde. ’n Sleutelwoord wat twee maal in hierdie Psalm (vs 
4 en vs 11), en ook in baie ander Psalms en nog meer plekke in 
die Ou Testament gebruik word, is die woord “troue liefde”. In die 
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oorspronklike Hebreeuse taal waarin die Psalm geskryf is, is dit die 
woord gêsêd, wat verwys na God se verbondsliefde. In Psalm 63:4 sê 
Dawid God se troue liefde is beter as die lewe self, en as hy aan die 
Here dink op sy slaapplek en in die nagwake oor God se troue liefde 
prewel, dan kom daar jubelende lof uit sy mond en lippe.

Verskeie Engelse vertalings vertaal die woord met “loving kindness” 
of met “steadfast love”. Dit gaan oor ewige, onbreekbare, onkreukbare 
en onverdiende liefde. In sy kommentaar by Psalm 63:3 sê Calvyn: 
Om God se liefdestrou met ’n gelowige hart te ervaar, is waaragtig 
heerliker, en begeerliker as die lewe self. In sy grootste nood gryp 
Dawid daaraan vas. Dit laat hom veilig voel.

God se verbondsliefde gaan oor die grense van lewe en dood. Sy 
liefde is bo my en onder my en rondom my, al lyk die toekoms ook hoe 
onseker. Sy liefde dra my deur alles heen. Die donkerste tye in ons 
lewens word dikwels die beste tye van geestelike groei. Nie een van 
ons kies sulke donker tye nie, maar wanneer ons daarin gewerp word, 
dan ontsluit die Here kragte in ons waarvan ons nog nooit tevore 
bewus was nie. God bring ons telkens op ons knieë om ons bewus te 
maak van ons eie onvermoë sodat ons smekend uitroep om sy krag.

Dit kan net gebeur as jy besef dat Jesus Christus die waarborg is 
van God se verbond met jou. Toe Hy die nagmaal ingestel het, het Hy 
gesê dat die nagmaalwyn die teken is van die nuwe verbond. Toe Hy 
aan die kruis gely en gesterf het, het hy die straf oor ons ontrou op 
Hom geneem en so die nuwe verbond ingestel. Om in die verbond 
met God te leef beteken, soos dit in ons nagmaalsformulier staan, om 
jouself hoe langer hoe meer aan Jesus Christus oor te gee.

Sing: Psalm 57-1:5
Dr. PJ Buys (Flip) (emeritus)

Donderdag 30 November

Skrifgedeelte: Psalm 96
Fokusgedeelte: Psalm 96:10-13 (AFR83/ 2020)

Lofprysing in my verhouding met ongelowiges

Kan ’n mens nog in ou waarhede van die evangelie glo in die wêreld 
waarin ons nou leef met so ontsaglik baie nuwe probleme? Kan 
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ons dit nie net glo en bely nie, maar ook met oortuiging verkondig en 
aan ander oordra? Is daar regtig hoop op ’n beter wêreld terwyl ons 
in so ’n morsige en stukkende wêreld leef en omring word met soveel 
ander gode en ongeloof en verwarring?

Psalm 96 weergalm ŉ duidelike JA! op al drie die vrae. Dit is ’n nuwe 
lied wat ou woorde op ’n nuwe manier aanbied met ’n verrassende 
boodskap. Die psalm begin met ’n oproep en bevel wat sommer drie 
maal herhaal word: Sing! Sing! Sing! Mens sou die eerste twee verse 
kon omskryf met: “Kom julle, kom ons sing ’n nuwe lied om die Here 
se almag te verkondig met ons sang.”

Dit is ’n nuwe lied wat vertel van die Here se redding, sy heerlikheid 
en sy magtige dade. Wat dit nuut maak, is waar dit gesing moet word, 
naamlik oor die hele aarde en aan al die nasies verkondig moet word. 
Hierdie psalm maak dit duidelik: Alles wat die Here met sy volk Israel 
gedoen het, hoe Hy hulle uit Egipte verlos het, hoe Hy hulle uit die 
Rooisee gered het, hoe hy op wonderbaarlike maniere vir hulle in die 
woestyn gesorg het met kos en water, moet nou in ’n nuwe lied aan al 
die volke en nasies op al die plekke in die wêreld vertel word.

Die opdrag om die evangelie aan alle nasies te verkondig, het nie 
eers in die tyd van die Nuwe Testament begin nie. In hierdie psalm 
leer die Here vir Israel, maar ook vir my en jou: God het jou gemaak 
vir iets ontsaglik groot en omvattend. Hy het jou gemaak om deel van 
sy wêreldomvattende doel te wees. God wil jou nie maar net laat sing 
vir jou eie lekkerkry en plesier nie. Al die nasies van die wêreld moet 
daartoe kom om saam met jou te sing en te buig voor die God van 
Israel wat ons nou deur Jesus Christus ken as ons Vader.

Sending en evangelisasie is niks anders nie as om al die nasies 
van die wêreld uit te nooi om saam te kom sing van die redding wat 
daar alleen by die Here te vinde is, om saam sy Naam te prys en die 
lof van sy heerlikheid en sy magtige dade te verkondig. Die koor wat 
hierdie nuwe lied sing, is reusagtig groot. Vers 7 sê al die volke moet 
die Here prys. Vers 9 sê die hele aarde moet saamsing.

Die gehoor vir hierdie magtige groot koor is slegs EEN Persoon. 
Daar staan: Prys die Here, prys die Here, buig voor die Here! 
Ongelowiges moet deur die aanbiddende en lofprysende gemeente 
na God toe getrek word. In evangelisasie verkondig ons wat daar in 
Romeine 14:11 staan: “So seker as wat Ek leef, sê die Here, voor My 
sal elke knie buig en elke tong sal My as God bely.” In ons sang buig 
ons self voor Hom.
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Ons erediens nooi die wêreld uit: “Kom sing en bely saam met ons 
die Here alleen is God.” Met sulke deurleefde sang sal ongelowiges 
oortuig word om God te aanbid en te erken: “Werklik, God is in julle 
midde” (1 Kor 14:25).

Sing: Psalm 96:1, 8
Dr. PJ Buys (Flip) (emeritus)
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KWARTAAL 4 – DIE LEEFOMGEWING VAN DIE GELOWIGE

DESEMBER: NATUUR: DIE WONDERS RONDOM CHRISTUS SE 
KOMS, BEDIENING, STERWE, OPSTANDING, HEMELVAART, 
WEDERKOMS

Vrydag 1 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 1:10-13; 10:37-42; 20:30, 31
Fokusgedeelte: Johannes 10:42; 20:30, 31

Die Here Jesus is die Wonder!

Desembermaand. Christusfeesmaand – alles draai om God se Seun 
wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dít alleen is 

alreeds ’n wonder! “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen 
roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig 
deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk 
te word …” (Fil. 2:6, 7). Kersfeesmaand se dagstukkies bekyk talle 
wonders wat rondom en deur Jesus plaasgevind het.

’n Wonder is iets wat plaasvind bo menslike of natuurkragte heen. 
Dit kom van ’n genadige en barmhartige God wat die Blye Boodskap 
van verlossing in sy Seun in uitverkore mense se harte wil kom be-
vestig. In Johannes 1:10-13 is daar drie soorte mense na wie Jesus 
ge kom het: wêreldse mense, naam-vromes en uitverkorenes. Uitver-
ko renes is daardie mense aan wie God die gawe van die geloof gee. 
Deur “kragtige dade” (volgens Matteus, Markus en Lukas) en “tekens” 
(volgens Johannes) bring en versterk Hy die geloof.

Vergelyk Johannes 20:30, 31: “Daar is nóg baie ander tekens ...” 
– won derwerke, getuienisse en openbaringsgebeure – wat Jesus 
gedoen/gesê het. Die doel daarvan is om uitverkorenes tot geloof te 
bring of om die geloof te versterk dat Jesus werklik die Messias/Chris-
tus/Gesalfde en Seun van God is. Wie in Hóm glo, hét die ewige lewe 
ontvang!

Volgens prof. T van der Walt (“Die Messias het gekom”) het elke 
wonder vier betekenisse:
 Christus se goddelike almag. Christus is meer as net nóg ’n mens. 

Hy het twee nature – waaragtig God én mens! En dáárom kan hy 
wonders doen.



• 351 •

 Christus se liefde en barmhartigheid. Hy wil help. Hy “leen God se 
toegeneë oor” aan sondaarmense (Ps. 84:4 Totiusberyming).

 Christus roep tot die dood toe siek mense uit die graf uit terug en 
gee ons die ewige lewe! (vergelyk die opstanding van Lasarus en 
Jesus Self).

 In elke wonderteken of “kragtige daad” is daar iets profeties. Dit wys 
heen na die nuwe hemel en aarde wat met Christus se wederkoms 
’n werklikheid gaan word.
Die wonders wys heen na die Krag agter die kragte en na die Een 

na Wie die tekens wys.

Sing: Psalm 75-1:1, 4
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Saterdag 2 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 1:1-14 (AFR83)
Fokusgedeelte: Johannes 1:1-4

Lewe deur Christus, die ewige, Goddelike Woord!

Oor Wie en wat Jesus Christus is, kan daar boeke vol geskryf word. 
Johannes begin sy Evangelie deur juis na Jesus Christus se aard 

en wese en taak te verwys. Uit hierdie verwysings kan ons afl  ei Wie 
en wat Jesus Christus is en wat sy taak is.

In Johannes 1 word Jesus Christus die Woord van God genoem 
(vs 1). Daaruit kan ons afl ei dat God met ons praat deur Hom. Hy 
openbaar die lewende God aan ons. Hy was van die begin af daar en 
Hy is Self God (vs 1, 2). Ja, Jesus Christus is die ewige God, saam 
met die Vader en die Gees.

Boonop het die Vader alles wat geskep is, deur Jesus geskep (vs 
3, 10). Dit is egter nie net dinge wat deur Hom geskep is nie: “In Hom 
was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense” (vs 4). Hy bring 
lig en lewe wat die duisternis van die sonde en die dood verdryf.

Al is Jesus God en al het Hy al hierdie wonderlike eienskappe, wou 
die wêreld Hom nie as Verlosser aanvaar nie (vs 10, 11). Dit het Hom 
egter nie verhinder om sy roeping te vervul en sy taak te voltooi nie: 
“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy 
die reg gegee om kinders van God te word.” Dit is sy evangelie: Hy 
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maak verlore sondaars kinders van God, sonder enige verdienste van 
hulle kant af (vs 12, 13)!

Hierdie Blye Boodskap sê: “Die Woord het mens geword en onder 
ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat 
Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid” 
(vs 14). Daarom kan ons met dankbaarheid bely: Jesus Christus, en 
Hy alleen, is ons Verlosser. Hy is die Seun van God en self ewige 
God. Hy het mens geword om ons te verlos. Hy is vol heerlikheid en 
genade en waarheid. Daarom sien ons ook uit na die dag wanneer Hy 
in heerlikheid gaan terugkom!

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)

Sondag 3 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 1:5-25
Fokusgedeelte: Lukas 1:17

Is jy voorbereid vir die Here se koms?

In die Antieke Wêreld is ’n boodskapper voor ’n koning uitgestuur 
om die inwoners van die land op sy koms voor te berei. Sagaria 

en Elisabet se seun, Johannes, was bestem om die Messias se 
voor loper te wees. Sy geboorte-aan-kondiging is die vervulling van 
verskeie Ou-Testamentiese profesieë (Jes. 40:3; Mal. 3:1).

Johannes sou voor die Here uit gaan “in dieselfde gees en krag as 
Elia”. Maleagi 4:5-6a het voorspel: “Ek gaan vir julle die profeet Elia 
stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike 
dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen …”

Elia was ’n prominente fi guur in die Ou Testament. Min ander het 
soveel krag van God ontvang. Sonder huiwering het hy sondaars 
gekonfronteer. God se oordele aangekondig. Ryk of arm, koning of 
slaaf, priester of soldaat, maak nie saak nie, Elia het gepreek! Op sy 
bevel het dit vir drie en ’n half jaar nie gereën nie. In antwoord op sy 
gebed het God vuur uit die hemel gestuur op Karmel. Vreesloos en 
moedig het hy sy profetiese roeping uitgevoer.

As ons aan Elia dink, dink ons dadelik aan Johannes. Daar was 
baie ooreenkomste: sy klere, sy kos, sy woonplek in die woestyn en 
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sy vurige preke. Johannes was egter selfs nog groter as Elia. Jesus 
getuig: “Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as 
Johannes is nie” (Luk. 7:28).

Waarom was Johannes so groot? Lukas 1:17 dra die sleutel! Die 
Doper het uitgegaan “in dieselfde gees en krag as Elia”. Dit was God 
se krag wat in en deur hom gewerk het. Dit was die Almagtige wat 
hom voor sy geboorte al met die Heilige Gees vervul het. Alles wat 
hy gedoen het, getuig van krag. Hy het nie geskroom om God se 
Woord te verkondig nie. Nie gehuiwer om mense oor hulle sondes te 
vermaan nie (Luk. 3:7). Hy was nie bang vir soldate nie (Luk. 3:14), 
het selfs koning Herodes oor die kole gehaal (Luk. 3:19). Vir almal wat 
wou luister, het hy gepreek: “Bekeer julle en laat julle doop en God sal 
julle sondes vergewe” (Luk. 3:2). Ken ek en jy die krag van die Heilige 
Gees in ons lewe?

Johannes se opdrag was om die volk vir Koning Christus se koms 
gereed te maak. Wat het hierdie voorbereiding behels? Hoe lyk ’n 
volk, ’n gemeente, wat voorbereid is? Twee woorde: versoening en 
bekering! Mense wat met mekaar en God versoen is. Mense wat in 
liefde en vrede met God en naaste leef. Ongehoorsames wat hulle 
tot God bekeer en getrou op sy Koninkryks-weg bly (Luk. 1:17). Dis 
presies waarvoor Jesus Christus gestuur is. Dit alles het Hy volmaak 
volbring! Wat ’n genade!

Is ek en jy gereed vir die Here Jesus se koms? Nie net nou in die 
Kersgety nie, maar is ons gereed vir sy wederkoms? Mag die Heilige 
Gees ons waarlik voorberei en gereedmaak.

Sing: Skrifberyming 8-1:2
Ds. CJ (Innes) Nagel (Louis Trichardt)

Maandag 4 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 1:39-56
Fokusgedeelte: Lukas 1:39-56

Dank die Here saam met Maria vir sy verbondstrou

Na haar ontmoeting met die engel Gabriël móés Maria haar hart 
teenoor iemand oopmaak. Die vreugde was te groot om dit alleen 

te dra, daarom besoek sy vir Elisabet, ’n vertroude familielid, in die 
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bergstreek van Judea. Dan sing Maria haar bekende lofl ied. Dit is ’n 
tipiese lofpsalm, vol temas uit die Ou Testament. Wat opvallend is, 
is die skerp kontraste tussen die armes of geringes en die rykes of 
aansienlikes. Maria sing daaroor dat God arm en eenvoudige mense 
(soos sy) nie verag nie, maar Hom oor hulle ontferm.

In die Lukas-Evangelie is die tema van rykdom en armoede uit die 
staanspoor baie belangrik. Armes word deurlopend getroos (vgl. bv. 
sy weergawe van die saligsprekinge in 6:20-26), terwyl rykes teen die 
gevare van rykdom gewaarsku word. In 12:16-21 laat hy die gelykenis 
van die ryk dwaas eindig met die waarskuwing: “So gaan dit met hom 
wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.”

Dit is duidelik dat dít waaroor Maria in haar lofl ied sing, ’n defi -
ni tie we tema sou word in die res van die evangelie: die Here God 
bemoei Hom met die lot van die armes; Hy is die Verlosser wat na 
die geringes omsien. Van hierdie troosryke waarheid was die kindjie 
in Maria se skoot vir haar ’n heerlike bewys. Meer nog was die kindjie 
’n bewys van God se verbondstrou teenoor Israel, want Hy was die 
vervulling van God se belofte aan Abraham dat in hom “… al die volke 
van die aarde geseën sal wees” (Gen. 12:3b).

Dit is die diepste rede vir Maria se blydskap: die feit dat God bewys 
het dat Hy getrou is aan sy beloftes en barmhartig is teenoor mense. 
Dit is ook die eintlike betekenis van Kersfees, naamlik dat God deur 
die Kind in Maria se skoot sê dat Hy aan Homself en sy beloftes 
getrou is en jou daarom nie in ’n gebroke wêreld harteloos aan jouself 
uitlewer nie.

Wat die aard van jou nood ook al mag wees, wees verseker daar-
van dat God jou raaksien. Hy ontferm Hom oor mense in nood. Dank 
Hom saam met Maria daarvoor in jou lofsange en gebede!

Sing: Skrifberyming 1:1, 2, 6
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
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Dinsdag 5 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 2:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 2:10

Jesus, die Lig, bring ewige blydskap

Die geboorte van Jesus het ’n besondere impak gehad in die same-
lewing van daardie tyd. Net so het die herdenking van sy geboorte 

vandag ’n besondere impak.
Hier ontmoet ons die wyse manne uit die ooste. Hierdie wyse 

manne was manne wat die sterre bestudeer het. In vandag se terme 
astroloë. Vir hulle was die verskyning van ’n nuwe ster die aan kon-
diging van die geboorte of val van ’n koning. In hierdie geval was dit 
die aankondiging van die geboorte van ’n Koning. Dit het die aanbreek 
van ’n nuwe begin in hierdie geval aangekondig. Jesus se geboorte 
was die begin van ’n nuwe verbond, ’n nuwe manier van God se volk 
wees. Die einde van ’n era van onvolmaaktheid. Daarom kom die 
wyse manne na Jerusalem. Hulle het geweet vanuit profesieë van die 
Ou Testament dat hulle hier in Jerusalem antwoord sou kry, want die 
verskyning van die ster het die geboorte van ’n Koning van die Jode 
aangekondig (vs 2). Herodes beskou dit as bedreiging vir sy amp. Sy 
navraag was hoofsaaklik om uiteindelik vir Jesus te probeer doodmaak 
soos ons later sal sien in die gedeelte wat volg. Hy verwerp Jesus as 
die ware Koning. Die wyse manne kry antwoord in Jerusalem en en 
dit is die ster wat hulle na Betlehem lei om daar uiteindelik Jesus 
te kan sien. Kyk na hulle reaksie: hulle sien die ster en is met groot 
blydskap vervul. As hulle Jesus sien, dan val hulle voor Hom neer en 
bewys aan Hom hulde.

Wat is die impak van die geboorte van Jesus in ons samelewing 
vandag? Sommiges verwerp dit soos Herodes. Dit raak hulle nie en 
hulle wil niks daarmee te doen hê nie.

Dit behoort egter so te wees dat die geboorte van Jesus ons tot 
die besef bring dat Hy die Ware Lig is, die Een wat ons lei op die pad 
na verlossing. Ons moet verheug wees oor die feit dat deur Hom die 
Gees geskenk word om ons deur die Woord die pad aan te wys na die 
ware lewe wat alleen in Hom te vind is.

Sing: Psalm 40-1:3
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)
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Woensdag 6 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 2:13-23
Fokusgedeelte: Matteus 2:15, 18, 23

Jesus, die Vervuller van die Skrifte

In hierdie gedeelte kry ons drie keer die aanhaling dat dit wat met 
Jesus gebeur het, die vervulling van die Skrifte was. Ons teksverse 

wys dit duidelik vir ons.
Die eerste aanhaling kom uit Hosea 11:1 waar daar verwys word 

hoedat die Here die volk uit Egipte gelei het toe Hy hulle verlos het. 
Hier moes Josef vir Maria en Jesus Egipte toe vat sodat hulle die 
wrede vervolging van Herodes kon vryspring, omdat hy Jesus wou 
doodmaak. Jesus sou uiteindelik die Verlosser van God se volk word. 
Hy het die pad van sy voorvaders geloop deurdat Hy uit Egipte gekom 
het, nie as verloste nie maar om self die verlossing uiteindelik vir sy 
kinders te bring.

Die tweede aanhaling kom uit Jeremia 31:5, en word hier gebruik 
waar Herodes al die seuntjies van twee jaar en jonger laat doodmaak 
het. In Jeremia het dit verwys na die hartseer wat Juda beleef het, die 
tweestammeryk, toe die tienstammeryk weggevoer is in ballingskap 
deur die Assiriërs. 

Dit is egter hierdie einste Jesus wat gekom het om die trane weg 
te neem en dié te vertroos wat hartseer is, veral ten opsigte van hulle 
sondebesef. Die Here bewerk versoening tussen God en sy kinders, 
en daarom vreugde en blydskap as gevolg van die verlossing deur 
Hom geskenk.

Die derde aanhaling is interessant, omdat daar nie een spesifi eke 
teks is in die Ou Testament wat hierna verwys nie. Die woord vir Nasa-
ret hou verband met die woord vir takkie. Ons lees hiervan in Jesaja 
11:1, waar verwys word van die tak uit die stomp van Isai. Josef-hulle 
het in Nasaret gaan bly, in die landstreek Galilea. 

Dit was moeilik vir die Fariseërs en Skrifgeleerdes om te aanvaar 
dat daar ’n profeet uit daardie landstreek sou kon kom. Johannes 
7:42 en 52 wys duidelik die verwerping van die gedagte dat iemand 
daarvandaan as profeet sou kon kom. Die woord het die betekenis 
van iemand of iets wat niksseggend is. Hulle was as laer klas beskou 
in vergelyking met dié uit Judea. Tog het hulle nie besef dat Jesus in 
Betlehem gebore is nie, soos hulle verwag het. Jesus word op hierdie 
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manier verwerp en verneder, sodat Hy uiteindelik ware verlossing kon 
bring en sodoende die Skrifte vervul wat oor Hom geskryf is.

Sing: Psalm 98-1:1
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)

Donderdag 7 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 1:15-34; Lukas 3:21, 22
Fokusgedeelte: Johannes 1:30 (AFR53)

Daar is die Lam!

Johannes maak in ons gedeelte ’n paar uitsprake wat vir die hoorders 
lewensveranderend moes wees, maar op daardie stadium het 

hulle dit nog nie verstaan nie. Hier by Jesus se doop begin Christus 
om sy bedieningswerk en sy lydingswerk op te neem, en die uitsprake 
van Johannes wys dit ook uit.

Eers het Johannes net gepraat van Een wat groter as hy is wat 
kom. Die volgende dag kon hy wys na die Een wat groter as hy is met 
die woorde: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem.

Daar is die Lam! Dit is ’n geweldige uitspraak! Dit is die Lam waar-
van Eksodus 12, elke off er van die Ou Testament en Isak wat geoff er 
moes word, gepraat het. Eers was daar ’n lam geoff er vir elke sondaar. 
Toe vir elke huisgesin, toe vir die hele volk en in Christus kom Hy as 
fi nale off er om vir uitverkorenes uit alle volke, tale en nasies te sterf.

Johannes sê egter nog meer. Ons leer nie net dat Christus waarlik 
die Seun van God (Joh. 1:34) is nie, maar ook dat die Heilige Gees 
op Christus neergedaal het. Dit is dieselfde Gees wat later op die kerk 
uitgestort word – dit is hoe Christus met die Gees doop – wat die kerk 
se oë oopmaak om Christus te sien, ken en verkondig (Hand. 2).

Daarmee saam het nog iets gebeur. Lukas 3:21, 22 vertel hoe God 
se stem gehoor word. Dit is die stem van die Vader: U is my Geliefde 
Seun; in U het Ek ’n welbehae (vgl. ook Ps. 2 en 110).

Hier sien ons ’n duidelike openbaring van die Drie-Eenheid. Die 
Vader wat sy geliefde Seun stuur om vir ons sondes te sterf. Hy 
ontvang die Heilige Gees om Hom te versterk. Dit is dieselfde Gees 
wat ons ontvang het om ons te oortuig dat Christus die Lam van God 
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is, geslag om nie net vir ander nie, maar ook vir my te sterf en my 
sondes van my weg te neem.

Sing: Psalm 2-1:1, 4
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)

Vrydag 8 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 2:1-12
Fokusgedeelte: Johannes 2:9 (AFR53)

Christus gee alles, sodat ons kan lewe

Met Christus se doop het Hy sy taak as Verlosser en Middelaar 
begin. Net hierna doen Hy sy eerste wonderwerk: om water in 

wyn te verander. Aan die een kant voel dit vir ons vreemd dat Christus 
se eerste wonderwerk by ’n huwelik is, om water in wyn te verander. 
Aan die ander kant behoort dit glad nie vreemd te wees nie. Dit is 
tog met wyn wat Christus die Nagmaal ingestel het. Ons Here Jesus 
belowe selfs dat Hy weer wyn saam met sy bruid sal drink in die 
hemel. Dit sal gebeur met die bruilofsmaal waarvan Openbaring praat.
Wat vir ons wel opmerklik moet wees, is wat die water wat in wyn 
verander, doen. Eintlik ... wat al die gebeure van die huwelik en die 
wonderwerk doen. Alle aandag word op Christus geplaas. Daar word 
nie genoem wie getrou het nie, nie die bruid of bruidegom se name 
nie. Daar word nie genoem waarom Jesus, sy dissipels en Maria 
uitgenooi is na die bruilof nie.

Alles verdwyn in ’n skaduwee om Christus te vergroot. In ’n tyd 
van nood het Jesus voorsien wat nodig is. Die woord wat Johannes 
ge bruik om te wys op teken, wys na Christus se Godheid. In hierdie 
wonderwerk sien ons dat Christus meer as genoeg voorsien. As Hy 
meer as genoeg vir die fi siese voorsien, so sal Hy dit ook doen vir die 
geestelike. Trouens, Christus het alles gegee aan die kruis.

Hy het meer as genoeg gegee sodat ons kan lewe. Sodat ons weer-
gebore kan word. Ons kan amper iets hierin sien by die teken van die 
wyn. Soos wat Christus nodig is om die water in wyn te verander, kan 
ons nie sonder sy werke aan die kruis verander word nie.

Sing: Psalm 23-1:1-3
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)
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Saterdag 9 Desember

Skrifgedeelte: Markus 1:21-28
Fokusgedeelte: Markus 1:22, 27 (AFR53/83)

God se gesagvolle woorde en werke

Verstomming en verbasing by die mense in Kapernaum. Die Leer-
meester uit Nasaret het hulle met gesag geleer. Dan is daar nog 

’n reaksie: ’n man begin skreeu in die sinagoge. Hy gaan Jesus teë. 
Hy sê dat hy Hom ken. Jesus dryf die bose gees uit wat die man beset 
het. Dan is daar nog meer verbasing by die mense in die sinagoge. 
Jesus leer met gesag en Hy gebied selfs die bose geeste en hulle 
gehoorsaam Hom.

Dit is aangenaam om na iemand te luister wat met gesag oor ’n 
onderwerp kan praat. So iemand gee nie net tweedehandse inligting 
weer nie. Hy weet waarvan hy praat. Jesus is die Seun van God, die 
vleesgeworde Woord van God wat die op Skrif gestelde Woord van 
God geleer het. Hy wonder nie wat die Skrifgedeelte beteken of hoe 
dit van toepassing is op sy hoorders nie. Hy weet waarvan Hy praat. 
Die mense in Kapernaum het op daardie Sabbatdag vir God Self hoor 
preek.

Watter reaksie het God se Woord by jou tot gevolg? Maak dit jou 
verbaas en verstom? Dit is goed, maar dit moet ook nog meer doen. 
Die Gees met die hoofl etter het dit bedoel om in ons geloof te werk. 
Geloof waardeur ons erken dat daardie Woord van God kom; dat 
dit Goddelike gesag het; dat ons ons daaraan onderwerp en dit wil 
gehoor saam. Geloof waardeur ons God vertrou en aan die verdienste 
van sy Seun vasgryp.

Die teëstand wat Jesus se gesagvolle woorde daar in die sinagoge 
in Kapernaum ontlok het, gebeur vandag nog. Jesus het die bose gees 
uitgedryf, want Hy het deur kruis en opstanding heen as Oorwinnaar 
oor die Bose uit die stryd getree. In en deur Jesus kan ons die teëstand 
teen sy Woord wat ons in ons en om ons beleef, oorwin.

Sing: Psalm 119-1:39, 51
Ds. ASA de Bruyn (Stefaans) (Wilropark)
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Sondag 10 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 15:21-28
Fokusgedeelte: Matteus 15:23a (AFR53/83)

Wanneer God nie antwoord nie

’n Kanaänitiese vrou se dogter was van ’n duiwel besete. Die vrou 
kom na Jesus met die versoek dat Hy Hom oor haar ontferm. Die 

toestand van haar dogter was ernstig. Daarom roep sy aanhoudend 
tot die Here. En Jesus se onmiddellike reaksie? Hy antwoord haar 
niks nie. Geen antwoord! Jesus ignoreer haar hulpgeroep. Soveel so 
dat selfs die dissipels by Jesus kom met ’n versoek om reaksie uit 
Hom te kry.

Dan antwoord Jesus dat Hy net na die verlore skape van die volk 
Israel gestuur is. Die deure van sy Koninkryk sou eers in die toekoms 
wyd oopgemaak word vir die grootskaalse toetrede van die heidene. 
Maar die vrou gooi nie tou op nie. Sy werp haar aan Jesus se voete 
neer. Sy erken dat Jesus werd is om aanbid te word. Sy sê: “Here 
help my!”

Nadat die Here dan antwoord dat dit nie mooi sal wees om van 
die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie, volhard sy 
steeds met haar versoek. Sy erken dat sy nie kan aanspraak maak op 
die genadegawes nie, maar tog wil sy (as hondjie) van die krummels 
eet wat van die tafel afval. En Jesus prys haar geloof! Hy noem dit 
groot en Hy voldoen aan haar versoek. Deur Jesus se aanvanklike 
stilswye en onwilligheid om dadelik te help, het Hy haar geloof getoets.

Waarom antwoord God ons soms nie? Hy doen dit, nie omdat Hy 
ons ignoreer of niks met ons te doen wil hê nie, maar Hy doen dit om 
ons geloof deur sy skynbare stilswye te beproef en te versterk. God 
hoor wel en sal op sy tyd antwoord op die manier wat vir ons die beste 
is. Moet daarom nie moedeloos word wanneer God nie antwoord nie. 
Wag steeds op die Here.

Sing: Psalm 40-1:1, 8
Ds. ASA de Bruyn (Stefaans) (Wilropark)
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Maandag 11 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 17:11-19
Fokusgedeelte: Lukas 17:15 (AFR83/2020)

Dankbaar vir God se ewige verlossing

Ons vra elke dag vir die Here. Ons vra vir gesond word, vir ons 
daaglikse brood, ensovoorts. Al ons nood gooi ons in oorvloed 

voor die voete van ons Vader.
In Lukas 17 lees ons van tien mans wat met hulle nood na die Here 

toe gaan. In sy almag maak Jesus hulle gesond. Slegs een van hulle 
draai terug van sy pad na die priesters toe om Christus te kom dank 
dat Hy hierdie nood van hulle kom wegneem het. Tien word gesond 
gemaak, maar net een kom gee God die eer vir hierdie genade wat 
aan hom bewys is.

Christus wys deur hierdie wonder die weg na sy genadetroon vir 
die tien melaatses. Hulle sien die pad na die ewige troon, waar aardse 
tydelike nood hulle nie meer sal oorval nie. Nege van die mans kyk 
egter vas in die tydelike aard van hulle nood. Hulle sien nie dat hulle 
eintlik verlos kan word van hulle ewige nood nie.

Die tiende man kyk verby sy plaaslike, tydelike nood en hy kyk 
vas teen die voete van Jesus. Daar by sy voete dank hy die Een wat 
hom van sy tydelike nood verlos het en ook die weg oopgemaak het 
uit die ewige nood uit. Daardie ewige genade wat hy ontvang, is veel 
meer waardevol as net die melaats-vry wees. Hy het gevra dat Jesus 
sy liggaam moet gesond maak, maar die Here maak eintlik sy siel 
gesond.

Christus het ons hele lewe “gesond” gemaak deur sy eie pyn 
en lyding wat Hy aan die kruis verduur het. Kom ons kyk vir ’n slag 
verby ons aardse nood en sien die ewigheidswaarde van die Here 
se genade. Elke dag leef ons in daardie ewige genade van die Here. 
Elke dag val ons voor die Here se voete neer en sê dankie.

Sing: Skrifberyming 1-3:1, 3
Ds. J Cronje (Jaco) (Bloempark)
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Dinsdag 12 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 7:11-17 
Fokusgedeelte: Lukas 7:13 (AFR83/2020)

Die Here wek ons op om te lewe

Twee paaie kom mekaar tegemoet – een wat die dood dra en die 
ander wat die Lewe het. Die enigste jong seun van die weduwee 

is op die een pad met sy gevolg van trane, en die op die ander pad is 
die Een wat lewe gee met sy gevolg van dissipels en ’n hele menigte 
mense. Die pad wat na die dood lei, ontmoet die pad wat na die lewe 
lei.

Die lewe kom gewoonlik tot stilstand wanneer die dood verbykom, 
maar wanneer die dood voor Jesus, die opstanding en die lewe (Joh. 
11:25), staan, dan is dit die dood wat tot stilstand kom. Omdat Christus 
mag het oor lewe en dood, verander Hy die dood in lewe. Hy beveel 
die jong man om uit die dood op te staan. Hy is Here – Here wat die 
mag het en alles behoort aan Hom. Daar waar die Here regeer, kan 
selfs nie eers die dood die fi nale sê hê nie.

Christus het aan die kruis al die dinge waarvoor ons veronderstel 
is om die dood te verdien, op Hom geneem en Hy het ons verdiende 
dood verander in onverdiende lewe. Hy Self het opgestaan uit die 
dood sodat ons nou werklik kan leef. Daar waar ons eintlik op pad is 
na ons eie dood, verander Hy daardie pad na een wat na Hom op pad 
is – na die Lewe toe.

Christus het ons opgewek tot ’n nuwe lewe – nou al, elke dag. Ons 
nuwe lewe beteken dat ons nou reeds leef soos opgewekte gelo-
wiges. Ons kan dus nie aanhou bly lê op die draagbaar op pad na 
ons begrafnis toe nie, ons stap ywerig, agter Christus aan op die pad 
die lewe.

Sing: Psalm 146-1:4, 8
Ds. J Cronje (Jaco) (Bloempark)



• 363 •

Woensdag 13 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 9:1-41
Fokusgedeelte: Johannes 9:25 (13-34)

Die openbaring van God vereis dat ek op hierdie waarheid moet 
reageer

In hierdie gebeurtenis is daar soveel dinge waarby ons kan stilstaan. 
Merkwaardige oomblikke wat die aandag vestig op die majesteit van 

God asook die ongeloofl ike halstarrigheid van die mens, ja die onge-
loofl ike blindheid van ongeloof.

Hier speel ’n hofsaak voor ons oë af. Die Fariseërs wat as regters 
optree om vas te stel of hier dan nou ’n wonderwerk plaasgevind het, 
al dan nie. Tog is die bevinding duidelik as ons in ag neem dat die 
Fariseërs in vers 26 navraag doen oor wat gebeur het en hoe dit 
gekom het dat hierdie man wat nou kan sien, in staat is om te sien. 
Dus erken hulle hierdie man se vermoë om te sien. Eensgelyks erken 
hulle dat hierdie man blind was in vers 34 as hulle toesnouend vir 
hom sê dat hy in sonde gebore is. Want so was hulle van mening dat 
hierdie man weens sonde blind gebore is. Dus erken hulle die feit dat 
hy blind gebore is en erken ook die feit dat hy sienend hier voor hulle 
staan ...

Tog wil hulle nie toegee wat in hulle midde gebeur het nie ... Jesus 
het ’n wonderwerk verrig. Volgens ons teks is dit ook duidelik dat dit 
ongehoord is deur die eeue dat iemand wat blind gebore is, weer kan 
sien. Die feite van die saak bring ongemak by die Fariseërs, want wat 
gebeur het, openbaar en getuig iets besonders oor Jesus en die Fari-
seërs kompliseer al die gegewings voor hulle oë al hoe meer, om dit 
wat hulle sien, te probeer uitdoof voor hulle oë. Dit wat hulle sien, wil 
hulle nie sien nie.

Aan die ander kant stel die geneesde man die feite van wat gebeur 
het, heel eenvoudig: “Of Hy ’n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet 
ek, dat ek blind was en nou sien.”

Die Fariseërs wil vanweë die hardheid van hulle harte, weens hulle 
eie gemak in hulle eie sisteme, weens hulle eie persepsie van die 
waar heid nie toegee wat hier gebeur het nie. Want om te moet erken 
dat Jesus ’n wonderwerk gedoen het, moet hulle erken dat hulle 
verkeerd is oor wie Hy is. Ja, hulle is sienende blind!

’n Blindheid wat die oë van talle mense se oë versluier, want die 
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eenvoudige waarheid wat lewend, groot voor die wêreld staan, is: 
Jesus is die Seun van God! ’n Ongemaklike waarheid, want om 
God te moet erken vir Wie Hy is, moet ek myself herken vir wie ek 
is; ’n sondaar wat afhanklik is van sy genade, alleen Hy kan my oë 
oopmaak, alleen Hy kan my verlos. 

Daarom moet ek alleen aan Hom getrou wees en my menslike, 
son dige natuur verloën. Dit vra van elke mens opoff ering, om my eie 
agenda neer te lê en alleen te leef volgens die wil van God.

Sing: Psalm 31-1: 1, 3, 5
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

Donderdag 14 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 20:29-34
Fokusgedeelte: Mattheus 20:29-34

Absolute vertroue op die genade in Jesus Christus

Waar die gebeure rondom die genesing van die blindgebore 
man in Johannes 9 gepaardgaan met uiterste hoogmoedige 

on ge loof en geestelike blindheid, met hardnekkige ontkenning van 
Wie Jesus is, lees ons hier van ’n absolute afhankliheidsbesef en 
geloofs vertroue in die majesteit van Christus. Teen die uitdowende en 
berispende stemme van die skare bly hierdie twee blindes vasberade 
om in die genadige teenwoordigheid van Jesus Christus te kom.

Op hierdie punt van ons Here Jesus se bediening was daar al 
baie gespekuleer oor Wie Hy werklik is; ons dink in besonder aan die 
vrae van sy disspels en die antwoord van Petrus in Matteus 16: “U 
is die Christus, die Seun van die lewende God.” Daar was alreeds ’n 
toenemende besef onder die mense van wie Jesus is, Jesus was nie 
maar net nog ’n Skrifgeleerde of ’n profeet nie ...

Hierdie twee blindes roep uit: “Ontferm U oor ons, Here, Seun van 
Dawid.” In hierdie belydenis hoor ons dat selfs die blindes kan sien, 
hulle sien die glorie van die gekome Messias. Hulle sien die beloftes 
van die HERE wat in vervulling kom, ja dat die troonsbestyger van 
Dawid gekom het om die beloftes van God te kom vervul. Jesus die 
Seun van die lewende God, die nasaat van Dawid, die Verlosser en 
bewerker van die nimmereindigende liefde en genade van God was 
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in hulle teenwoordigheid. Die beloftes aan Abraham, Isak en Jakob 
regdeur tot by Moses en die volk Israel, elke belofte van God het 
onder hulle kom leef en stap verby hierdie twee soekende mense. 
Hulle het nie oë, of dan sig nodig om te sien Wie daar verbykom nie, 
deur die genadige beskikking van God was hulle reeds verseker en 
oortuig oor Wie Jesus is, en die genade wat reeds deurgebreek het, 
daaraan wou hulle deel hê.

Jesus hoor hulle pleidooi en Hy antwoord die geloofsverwagting 
wat in hulle leef, hulle sig word herstel en hulle volg hulle Verlosser.

Vaste hoop en vertroue op Jesus Christus is waartoe ons in geloof 
geroep word. Nie die vaste hoop en vertroue van hierdie twee blindes 
nie, nee selfs nog meer. Ons hoef nie te spekuleer oor Wie Jesus is 
nie, ons hoef nie te wonder wat ons in Hom het nie, hierdie antwoorde 
word deur die Woord en Gees aan ons gegee en bevestig, Jesus is 
ons Verlosser en Here, Hy is die weg en die waarheid en die lewe, 
ver trou ten volle op Hom, ongeag hoe hard die wêreld iets anders 
skree en verkondig, wees verseker van die genade wat ons in ons 
Verlosser het.

Sing: Psalm 16-1:1, 3
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

Vrydag 15 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 5:1-18
Fokusgedeelte: Johannes 5:6, 8, 14

Die genadewerk van Christus roep ons tot verantwoordelikheid

Die hele gedagte van die boek Johannes om Jesus aan ons te 
open baar as die Christus, word in hoofstuk 5 voortgesit (Joh. 

20:31). Die gebeurtenis by die bad fokus spesifi ek op twee sake wat 
Jesus as die Christus aan ons openbaar: die voorkennis van Christus 
(vs 6), asook die almag van Christus (vs 8).

Johannes fokus ons aandag op die feit dat Christus bewus is dat 
die man al lank siek is, 38 jaar lank, lees ons. Die voorkennis van 
Christus openbaar die Godheid van Jesus aan ons – Christus het 
juis met dié doel na hierdie bad gekom – om hier ook sy almag te 
open baar. Christus beveel die man op om te staan en te loop. Hier 
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openbaar Christus ’n verdere saak: die totale almag wat Christus het 
oor lewe en dood.

In vers 14 sien ons die doel waarom Christus hierdie man genees 
het: Kyk, jy is nou gesond; moenie langer sondig nie, sodat daar nie 
iets ergers met jou gebeur nie. Die doel van die genesing gaan nie 
oor die man se gesondheid nie, maar oor die man se geloof: sy heilig-
wees. Die doel van Christus se werk op aarde was juis om aan ons 
die nuwe en lewende weg te openbaar soos ons lees in Hebreërs 
10:19-21. Christus waarsku die man dat indien hy sou wegdraai van 
Christus af, indien hy volhard in die sonde, “dat iets ergers met hom 
sal gebeur”.

Christus se woorde gaan natuurlik oor die ewige verdoemenis wat 
wag op dié wat nie volhard in die genade wat deur Christus bewys is 
nie (vs 28-29). Die genade van Christus word vrylik gegee, maar die 
genade roep ons ook op tot verantwoordelikheid: om ten bloede toe 
weerstand te bied teen die sonde.

Sing: Psalm 66-1:7, 8, 9
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)

Saterdag 16 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 5:1-11 (AFR53)
Fokusgedeelte: Lukas 5:8, 10

Christus se wonderwerke tot vertroosting van die geroepe son-
daar

Die wonders van Christus in Lukas 5 begin met die wonder van sy 
prediking. Christus verkondig die Woord, soos Hy reeds gedoen 

het van kind af (Luk. 2:46-49). Hoekom word die verkondiging van die 
Woord dan as ’n wonder beskou? Aangesien Christus daardeur die 
gesag bekendmaak waarmee en waarvoor Hy aarde toe gekom het, 
soos Hy self sê in Lukas 4:43.

Die koninkryk van God is juis die gesag van Christus, aangesien 
Hy die Owerste oor die konings van die aarde is (Op. 1:5). Nie net 
ver kondig Christus die gesag wat aan Hom gegee gaan word nie, 
maar Hy toon ook in praktyk dat hierdie gesag aan Hom gegee word. 
Op bevel van Christus gaan die dissipels na diep waters waar hulle 
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die aand voor die tyd vis probeer vang het, maar niks gekry het nie. 
Alhoewel Petrus huiwerig was, ken Hy ook die reeds die verkondiging 
van Christus se almag, en luister op grond van die Woordverkondiging 
na Christus.

Hierdie is dus die grootste wonder wat plaasgevind het: nie die 
vangs van die vis nie, maar die vangs van drie ongelowige mense tot 
diens van Christus. Die reaksie van Petrus is merkwaardig. Hy besef 
on middellik deur die verkondiging van Christus Wie Christus is, en 
besef hoe minderwaardig die mens teenoor Christus is.

Hier sien ons die uitvoerende gesag van Christus: Hy roep son-
dige, swak mense tot sy dienswerk. Drie gewone vissermanne word 
geroep tot indiensopleiding deur die groot Leermeester. Die uitvoe-
rende gesag van Christus word hierin duidelik: nie een van ons kan 
die roeping van Christus ooit weier nie, maar die gesag van Christus 
bring ons tot die oortuiging van ons dienswerk in Hom en vir Hom.

Sing: Skrifberyming 20-1 (49):1, 3, 6 (melodie Ps. 134-1).
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)

Sondag 17 Desember 

Skrifgedeelte: Johannes 6:1-15, 22-35
Fokusgedeelte: Johannes 6:11, 15, 24, 26, 35 (AFR53)

Jesus, ons daaglikse brood!

’n Vraag wat ons konfronteer, maar wat ons moet antwoord: Waar-
voor soek jy vir Jesus? Wat dink jy moet Hy vir jou gee?

Ons hoor dat hulle Hom gesoek het. Hulle kon Hom nie kry waar 
Hy die brode en die visse vermeerder het nie. Jesus sê dit vir hulle: … 
julle soek My ... omdat julle van die brode geëet en versadig geword 
het. Daardie dag toe Hy die brode en visse vermeerder het, het dit 
hulle baie beïndruk. Hierdie Jesus wat hulle kan versorg, is net die 
een wat hulle wou hê om oor hulle te regeer. Hulle wou Hom daar en 
dan met geweld koning oor hulle maak. Hy kon aan hulle behoeftes 
voorsien. Dis net mooi die verlosser wat hulle wou hê.

Maar ons Here Jesus is nie die verlosser wat húlle wil hê nie. Hy is 
die Verlosser wat Hý is. Hulle redding lê nie in die feit dat hulle kry wat 
hulle dink hulle nodig het nie. Dit is nodig dat Hy vir hulle sê wat die 
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verlossing is wat Hy bring. Hy sal daarin voorsien. Hy bring vir hulle 
die verlossing wat Hy weet hulle nodig het en nie wat hulle dink hulle 
nodig het nie.

Dis glad nie vreemd wat hier gebeur nie. Ons dink ons weet wat 
ons nodig het en soek Jesus se verlossing al te maklik net daarvoor. 
Dit is wat Hy vir ons moet doen en wees: Hy moet net sorg dat ek kry 
wat ek dink ek in die lewe nodig het. Terwyl Hy gekom het om ons van 
veel meer te red as net ons liggaamlike behoeftes. Hy het gekom om 
ons te gee wat ons ware en ewige lewe gee. Hyself! Hy sê: Ek is die 
brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie. Hy 
is die brood wat ons elke dag moet inneem en glo om met en in God 
te kan lewe.

Hy wat in Jesus glo, ons lewe-Gewer en lewe-Onderhouer, sal 
lewe, al het hulle ook gesterwe.

Sing: Psalm 107-1:2, 3
Ds. DJ Dykstra (Dirk) (Nigel)

Maandag 18 Desember 

Skrifgedeelte: Johannes 11:1-44
Fokusgedeelte: Johannes 11:4, 15, 25, 40-42 (AFR53)

Jesus, ons ewige lewe!

Hoe sal ons leer dat Jesus lewe gee? Ons hoor dit en Hy sê dit: Ek 
is die lewe ... maar hoe leer óns dit sodat dit vir ons ’n realiteit sal 

wees en nie iets is wat ons net weet nie?
Jesus het dit vir Maria en Marta geleer, maar dit was deur baie 

hartseer en trane. Hulle broer Lasarus het op sterwe gelê en Jesus 
word geroep om te kom. Maar Hy wag twee dae om na hulle te gaan. 
Hy laat Lasarus so te sê sterf sodat Hy hulle kan leer wat dit is om 
lewe uit die dood te sien.

Nadat Jesus vir Lasarus uit die graf roep, terwyl hy al drie dae be-
grawe was en hulle weet hy ruik al, is aan hulle geopenbaar wie en 
wat Jesus is – die Lewe. Dit wat Hy aan hulle gesê het in vers 25: Ek 
is die opstanding en die lewe ... het nou voor hulle ’n onbetwisbare 
waar heid geword. Lewe het vir hulle ’n naam gekry en dit is ons Here 
Jesus Christus.
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Hy doen dit sodat hulle in Hom kan glo. Hy neem hulle deur hierdie 
traumatiese gebeurtenis sodat hulle Hom nou nie net meer ken nie, 
maar kan vertrou, met hulle lewe. Dit verheerlik Hom as die Seun van 
God. En dit verheerlik ook sy Vader wat Hom gestuur het. Dit bewys 
Hom as die lewe-Gewer wat die Vader gestuur het.

Ons het ook hierdie lewegewende werking van Jesus in ons lewe 
nodig. Ons kan Hom nie bloot bely as die opstanding en die lewe, 
maar dit is net iets wat ons sê nie. Daar is nie vir ons ware lewe as 
ons net natuurlik gebore is in die lewe nie. Daar is dan net vir ons nie 
net die natuurlike dood voor nie, maar ook die ewige dood.

Jesus red van ’n ydellike lewe nou, en ook van die ewige dood in 
die hel. Wanneer jy in Hom glo as die lewe van God, kry jy deel aan 
die lewe wat Hy is en wat in Hom is.

Sing: Psalm 25-1:5, 7
Ds. DJ Dykstra (Dirk) (Nigel)

Dinsdag 19 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 21:1-11
Fokusgedeelte: Matteus 21:5

Jesus op ’n esel se rug getuig: Hy is ons nederige oorwinnaar-
Koning!

Hoe besonder is Jesus se intog in Jerusalem nie, wanneer die Skrif 
en die natuur saam uitroep: Israel, jou Koning is hier! Ongeveer 

vyf eeue vroëer het Sagaria reeds voorspel: “Kyk, jou Koning kom na 
jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – 
op ’n jong esel, die vul van ’n eselin” (Sag. 9:9). Om die volk te laat 
verstaan dat Hy die lank beloofde Messias is, ry die Here presies 
soos deur Sagaria voorspel in Jerusalem in op ’n esel! Elkeen wat die 
Skrif ken, sou dus in hierdie gebeure hulle Koning en Messias kon 
herken.

Maar hoeveel meer leer Jesus op die esel se rug ons nie van sy 
ko ningskap nie? Hy wys vir ons sy nederigheid en diens wat Hy aan 
die kruis gaan volbring. Hy wys dat sy toekomstige heerskappy nie 
een van geweld gaan wees nie, maar een van vrede en in sagtheid. 
En so lei die skare onwetend hulle Vredeskoning in Jerusalem in!
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Hoe anders egter is die vrede wat Jesus bring as wat hulle gehoop 
het? Hulle verwagting was dat Hy hulle van die Romeinse oorheersing 
sal bevry. Hulle soek verlossing van die Fariseërs se wettisisme. Maar 
Hy bring veel meer, want sy vrede strek oor alle nasies heen. Hy bring 
’n ewige vrede wat ons vry maak van die sonde en van alle vorme van 
gebrokenheid, lyding en agteruitgang. Hy bring dit wanneer Hy God 
se straf oor ons sonde dra en ons so met God versoen. Maar Hy bring 
dit ook deur die dood te oorwin en so die pad van die lewe te baan.

Kom ons dank God vir hierdie vrede wat ons Koning Jesus Christus 
gebring het. Kom ons prys Hom daarvoor terwyl ons verlang na die 
dag wanneer ons Koning fi naal kom om ons in sy ewige heerlikheid 
te bring.

Sing: Psalm 45-1:1, 2, 16
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)

Woensdag 20 Desember

Skrifgedeelte: Markus 11:12-26
Fokusgedeelte: Markus 11:21-22

Dra die vrug van geloof in God in ons gebede

Met die eerste oogopslag lyk dinge soms heelwat anders as wat 
dit werklik is. Dit is waarteen die Here ons waarsku wanneer Hy 

sy dissipels leer oor hulle geloofslewe en veral hulle gebedslewe. Die 
Here gebruik die natuur en sy soeke na iets om te eet, om die dis sipels 
hieroor te onderrig. Hy sien ’n vyeboom met sy welige blare kroon, 
wat selfs buite die vyeseisoen vrugbaar lyk. Maar by die vye  boom 
gekom, kon die Here geen vrug vind nie. Hy vervloek die vye  boom, 
wat daarop verdroog. 

So wys die Here vir ons wat die boom in werklikheid reeds in hom-
self was – skynheilig (vrugteloos) en dood.

Dit wat die Here simbolies met die vervloeking van die vyeboom 
gewys het, tref hulle dan ook by die tempel aan. Van ’n afstand af 
gee die volk en die geestelike leiers ’n mooi beeld van geloof. Die 
huis van gebed lyk van buite af besig en vol! Maar die vrug wat hulle 
moes dra, was nie daar nie en getuig van hulle ongeloof. Die tempel 
as bedehuis was in ’n rowerspelonk verander, ’n handelsentrum. 
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Hulle het die geloofsbeginsels vergeet, en daarom maak die Here die 
tempel weer skoon deur die mense daar uit te jaag.

Nou kom die Here se oproep aan ons: “Julle moet geloof in God 
hê.” ’n Ware, lewende geloof in God moet ons lewens, ook ons ge-
beds lewens, kenmerk. Ons gebede moet nie maar ’n instrument wees 
waarmee ons iets wil kry nie. Ons gebede moet eerstens die eer van 
God soek. Ons lewens moet die vrug van geloof na buite dra, sodat 
God daarin geëer word en dit ander kan versterk.

Deur ons oë op ’n vyeboom te rig, stel die Here ons dus vandag 
voor die vraag: Hoe lyk ons geloofslewe? Is dit dalk ook van ’n afstand 
en van buite mooi, maar in werklikheid sonder vrug? Skud dan die 
innerlike doodsheid af. Glo in God en leef met God! So kan ons die 
vrug dra wat God van ons verlang. So kan ons waarlik lewe om God 
te lowe.

Sing: Psalm 1-1:1, 2
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)

Donderdag 21 Desember

Skrifgedeelte: Matteus 17:1-8 (AFR53)
Fokusgedeelte: Matteus 17:1

Alleentyd saam met God is belangrik

Alleentyd saam met God is belangrik. Jy word op verskeie plekke 
in die Bybel aangemoedig om te bid, te oordink en die Woord van 

God te bestudeer. Met hierdie alleentyd leer jy God ken, jy leer jouself 
voor God ken, jy leer die heerlikheid van God verstaan en jy leer wat 
God van jou verwag.

Een so ’n geleentheid waar Jesus se dissipels Hom beter leer ken 
het, word vir ons beskryf in Matteus 17:1-8. Jesus was besig om sy 
apostels op sy aardse lewe en werk voor te berei. Na die belydenis 
van sy goddelikheid (16:16), die aankondiging van sy lyding (16:21) 
en die woorde oor die komende oordeel (16:27, 28), maak Jesus sy 
goddelike glorie en majesteit in besonder bekend.

Jesus vra vir Petrus, Jakobus en Johannes om saam met Hom 
in afsondering te gaan. Hulle moes weg wees van al die ander, selfs 
van hulle mededissipels, in eensaamheid, alleen. Hulle moes spe-
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siale getuies wees en net hulle drie moes nou sien en beleef wat 
geopen baar sou word. Petrus, wat namens almal gepraat het, het 
Jesus sowat ’n week vantevore die Seun van God genoem (16:16). 
Hulle moes nou die glorie van die Seun van God sien. Alhoewel 
hulle al soveel bewyse van Jesus se Seunskap gesien het, sou hulle 
nou in besonder sy hemelse heerlikheid kon sien (vs 2, 5). Hierdie 
openbaring sou hulle ook voorberei vir die belangrike werk wat vir 
elkeen van hulle voorgelê het.

Ons Here roep elkeen van ons om ook alleentyd met Hom te 
spandeer. In hierdie alleentyd berei Hy jou voor op jou roeping en Hy 
leer jou ook om sy goddelike glorie en majesteit te leer ken. Maak tyd 
vir alleentyd saam met God, dis baie belangrik.

Sing: Psalm 119-1:19, 20, 22
Dagstukkie Almanak 2014

Vrydag 22 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 22:39-53
Fokusgedeelte: Lukas 22:42

Christus se gebed –  die begin van sy lyding

Dit is besonders wanneer ons lees dat Christus se lyding voorafge-
gaan word deur gebed. Tog sien ons op Wie Christus vertrou in 

hierdie benarde tyd van sy lewe. Tweedens sien ons die inhoud van 
Christus se gebed wat aan ons openbaar hoe ons moet reageer op 
swaar tye in ons lewe.

Christus vertrou alleen op sy Vader om Hom te dra deur hierdie 
angs wat Hy beleef, en nog meer gaan beleef. Angs wat eers aan die 
kruis gaan eindig wanneer Christus sy Gees gaan oorgee in hande 
van die Vader. Dit is die Vader wat Christus gestuur het juis vir hierdie 
werk (Joh. 3:16), daarom sal die Vader ook vir Christus die krag gee 
om hierdie werk te kan deurvoer.

Die tweede aspek van Christus se gebed is die manier waarop Hy 
vir uitkoms vra. In afhanklikheid vra Hy dat die Vader hierdie lyding 
van Hom sal wegneem. 

Maar in gehoorsaamheid voeg Christus by: nogtans nie my wil nie, 
maar u wil geskied. God neem egter nie hierdie lyding van Christus 
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af weg nie, maar versterk Hom eerder om deur hierdie lyding te kan 
gaan.

Christus se gebed openbaar die manier waarop ons ook moet bid 
in tyd van smarte. Ons mag in afhanklikheid ons Vader vra vir uitkoms, 
maar ons mag nie sy wil probeer voorskryf nie. Christus het gekom 
om die wil van sy Vader te doen, sodat sy Vader geëer kan word en 
ons verlos kan word. God neem nie altyd ons lyding weg nie, al vra 
ons daarvoor. Eerder versterk Christus ons met die Gees sodat ons 
in lyding nog steeds die wil van ons Vader kan uitvoer.

Bid in afhanklikheid, maar bid ook in gehoorsaamheid sodat jy God 
in alle omstandighede kan eer.

Sing: Psalm 34-1:1, 2
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)

Saterdag 23 Desember

Skrifgedeelte: Genesis 1:2, 3; Johannes 1:4, 5; Matteus 27:41-54
Fokusgedeelte: Matteus 27:45, 46, 51,52

Die wonder van Lig uit die duisternis

God het nie die duisternis geskep nie. In die begin was dit bloot 
donker. Maar toe het God die wonder van lig geskep. Daarna 

kon die res van die skepping ontvou, want sonder lig sou geen lewe 
moontlik wees nie.

Maar deur die sondeval is die mens van God vervreem en het 
’n nuwe soort duisternis oor die mensheid neergesak. Ook hierdie 
duisternis is nie deur God geskep nie. Die sondeduisternis bestaan 
waar die mens van God vervreem is. Maar weer het God in sy almag 
en genade Lig geskep. God se Woord het vlees geword en in Hom 
was die Lig vir die mense. Hy is die ware Lig. Alleen deur sy lig is die 
ware lewe vir die mensheid moontlik.

Maar om die ware Lig te wees, moes Hy self eers deur die duisternis 
gaan. Hy moes vir drie ure aan die kruis in die duisternis van die hel 
hang. Dit was nie ’n sonsverduistering nie, want Paasfees is met vol-
maan wanneer ’n sonsverduistering onmoontlik is. Dit was nie donker 
bloot omdat die lig afgesny is en nie kon deurkom nie. Dit was donker 
omdat die ware Lig onttrek is. Die duisternis wat oor die hele wêreld 
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toegesak het, het op die kruis saamgetrek soos ’n swartgat. As Jesus 
nie die volheid van die duisternis op Hom sou neem nie, sou die ware 
lig vir die mense nie moontlik wees nie.

En dan gebeur die wonder. Die ware lig breek deur die duisternis. 
Die voorhangsel skeur as teken dat die skeiding tussen God en mens 
deur die versoeningsoff er van die Lam weggeneem is. Die aarde skud 
en grafte kan oopgaan omdat die ware Lig deurgebreek het.

God het gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was Lig! Lewe in die 
Lig!

Sing: Skrifberyming 4-7:2
Ds. HB Hattingh (Bernard) (Warmbad)

Sondag 24 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 2:10-12; 24:12, 36-47
Fokusgedeelte: Lukas 24:46, 47

Die wonder van lewe uit die dood

Babas en lyke is destyds op dieselfde manier in doeke (=verbande) 
toegedraai. Die swak lyfi e van ’n pasgebore baba is versterk deur 

hom soos ’n mummie in doeke (verbande) vas te wikkel. Die teken van 
die geboorte van die Verlosser is ’n kindjie wat in doeke toegedraai 
is. Die teken van die oorwinning van die Verlosser was die leë doeke 
wat in die graf agtergelaat is. Krip en graf is onlosmaaklik met mekaar 
verbind. As ons met Kersfees nie die wonder van Paasfees in die oog 
hou nie, is die fees sinloos.

Die Seun van God wat deur die maagd mens geword het, het in 
sy mensheid as Verlosser die oordeel van God gedra en daarna as 
Oorwinnaar uit die graf opgestaan. Dit is alleen omdat Hy waarlik uit 
die dood opgestaan het dat bekering en vergewing van sondes aan 
die wêreld verkondig kan word. Daar is geen hoop in sentimentele 
idees wat geïnspireer word deur die geboorte van ’n skattige baba 
nie. 

Die mens se enigste hoop is in die ware Verlosser wat gesterf het 
en opgestaan het en werklik leef en regeer. Hy is nie ’n mooi idee 
nie, maar ’n lewende werklikheid. Ja, Hy leef waarlik. Sy verheerlikte 
liggaam bestaan regtig.
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Die wonder van lewe uit die dood is ook vir jou waar as jy in Hom 
glo. Die Here Jesus het nie net jou siel losgekoop nie, maar ook 
jou liggaam. Ons word verseker dat ons ewig saam met Hom met 
verheerlikte liggame sal leef op die nuwe aarde.

Jou liggaam is vir God belangrik. Dien Hom daarom ook met jou 
liggaam.

Sing: Psalm 116-1:5
Ds. HB Hattingh (Bernard) (Warmbad)

Maandag 25 Desember

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:1-20
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:1-20 (AFR83/2020)

Christus het opgestaan en jy saam met Hom

Vandag op 25 Desember bring 1 Korintiërs 15 die wondergeboorte 
van Christus en sy heerlike, onbegryplike opstanding uit die dood 

bymekaar.
Beide die maagdelike geboorte en opstanding uit die dood is vir 

ons menslike verstand onbegryplik, iets wat alleen deur geloof vir 
ons ’n werklikheid kan word. Ons moet die onsienlike sien, ons moet 
die werk van die Almagtige God in ons harte bevestig. Ek glo dat 
die maagd swanger geraak het, alleen deur die werking van God se 
Gees, dat God se Seun gebore is, volmaak gelewe het, die wet in 
my plek volbring het, betaal het vir my skuld en op die derde dag 
opgestaan het uit die dood. Dat hierdie opstanding ’n volkome en 
permanente verandering bewerk het. Die mag van die dood oor 
Christus is verbreek. En elkeen wat deur die geloof in Christus ingelyf 
is, deel in hierdie oorwinning.

Ek, as gelowige, het reeds saam met Christus die dood oorwin, 
ek sit saam met Hom aan God se regterhand (Ef. 2:5, 6). Daarom, al 
sterf my liggaam eendag, weet ek my liggaam sal weer opstaan, soos 
Christus opgetaan het.

My deelhê aan die opstanding van Christus, dra nou reeds vrug in 
my lewe – die vrug is hoop. In hierdie lewe kom ons dikwels in dood-
loopstrate te lande. In ons verhoudings, ons fi nansies, ons emosies 
voel dit soms of daar geen uitkoms meer is nie. Wanneer ons of iemand 
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anders in ’n doodsituasie kom, kan ons hoop in hierdie situasie indra. 
Deur die krag van die Heilige Gees kan ons as nuutgebore mense 
altyd weer opstaan en nuut begin, ons hoef nooit hopeloos te wees 
nie.

Paulus sê ons geloof sonder hierdie feit is nutteloos. Maar nou, 
Christus hét opgestaan en ons saam met Hom.

Sing: Skrifberyming 12-2:1-5
Prof. G Breed (Gert) (emeritus)

Dinsdag 26 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 20:28 – 21:14
Fokusgedeelte: Johannes 21:12

Ete op die strand – ’n voorsmaak van die hemelse Bruilof!

Die twyfelende Tomas kom tot die geloofsbelydenis van “My Here 
en my God!” nadat hy die wond-tekens aan Christus se hande en 

sy gesien het. Die evangelis sê dan: “Daar is nóg baie ander tekens 
– wonderwerke, getuienisse en openbaringsgebeure – wat Jesus 
gedoen/gesê het. Die doel daarvan is om mense tot die geloof te 
bring of te versterk dat Jesus werklik die Messias/Christus/Gesalfde 
en Seun van God is. Wie in Hóm glo, hét die ewige lewe ontvang!”

Om ’n voorsmakie van hierdie verwagting van die ewige lewe te 
gee, vertel Johannes van die ete op die Tiberiasstrand. Dis die derde 
verskyning aan gelowiges net vóór sy hemelvaart. Sewe van die 
11 dissipels besluit om te gaan visvang. Hulle gaan voort om hulle 
daaglikse brood in te bring. Vanaf die strand sien Jesus as die opge-
stane Gesalfde hoe hulle dwarsdeur die nag swoeg, maar niks vang 
nie.

“Julle het seker niks om te eet nie?”, vra Hy. “Nee!” antwoord hulle, 
sonder dat hulle Hom herken. “Gooi die visnet aan die regterkant uit 
en julle sal iets kry.” As Seun van God weet Hy mos ook waar Hy die 
visse heen laat swem het. Binnekort gaan hy mos aan die regterhand 
van God sit waarvandaan Hy alles vir die kerk ten goede gaan bestuur.

Weereens laat Jesus tekens gebeur en spreek …! 153 groot visse 
beland in die net. Hierdie openbaringsteken laat Johannes besef: “Dit 
is die Here!” Die geloof in die ewiglewende word bevestig! Uit respek 
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en eerbied vir die Here trek Petrus sy bokleed aan. Hy kan tog nie 
halfnaak voor sy Verlosser staan nie! En dan die tweede wonderteken 
van die Seun van God – ’n koolvuur met vis daarop, en brood! Dit is 
tekens van lewe gee en verkwikking.

“Bring julle visse saam met Myne!” In die derde teken, naamlik die 
visnet wat nie geskeur het nie, openbaar Christus die oorvloed wat Hy 
aan die kerk waarvan Hy die Hoof is, skenk. “Die meetsnoere het op 
liefl ike plekke geval …(Ps. 16)!” “Kom eet!” Só nooi die Saligmaker.

Niemand van die dissipels het egter gewaag om Hom te vra “Wie 
is U?” nie, want hulle het geweet dit is die Here. Binnekort sal die 
Salig maker opvaar hemel toe. Nóú deel Hy aan die gelowige ’n voor-
smakie uit van dit wat hulle aan die hemelse Bruilofstafel gaan ont-
vang – léwe in sý Naam! Sien jý dit?!

Sing: Psalm 16-1:3, 5
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)

Woensdag 27 Desember

Skrifgedeelte: Lukas 24:13-35
Fokusgedeelte:Lukas 24:15-16; 31 (AFR53)

God open ons oë

Hierdie twee manne saam met wie Jesus gewandel het, het ’n ver-
wagting gehad dat Jesus hulle sou red, maar hulle het in wese 

geen idee gehad hoe Hy dit sou doen nie. Lukas maak dit dan ook 
duidelik dat hulle oë deur God weerhou is, sodat hulle nie vir Jesus 
kon herken nie. Ons hoor hoedat hulle aan Jesus sê: “En ons het 
gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, 
met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.”

Na aanleiding hiervan noem Jesus hulle dan later: “O onverstan-
diges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek 
het!”

In hierdie gedeelte maak Hy dit duidelik dat waar Hy voor sy op-
standing mense geleer het, Hy dit nie meer sou doen nie, want sy werk 
op aarde is immers volbring. Deurdat Hy hierdie Emmausgangers 
vanuit die Skrif geleer het, maak Hy dit egter ook duidelik dat alhoewel 
Hy nie meer hier is nie, ons Hom steeds deur sy Woord kan ken.
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Na Christus se sterwe het daar ’n tyd aangebreek van “nie sien 
nie en nogtans glo” – geloof op grond van die Skrif. Dit is immers die 
Skrif wat van Christus getuig. Al sien ons daarom vandag nie meer 
fi sies vir Christus nie, is Hy steeds sigbaar – sigbaar in die natuur en 
hoorbaar in sy Woord (1 Kor. 1:21-23).

Alleenlik die Heilige Gees kan geloof in ons laat ontvlam en ons 
harte met vuur en vlam oorneem. Hierdie twee manne het met harte 
wat traag was om te glo, huis toe begin gaan, maar hulle het met 
brandende harte by hulle huis aangekom. Mag God ook ons oë en 
harte oorneem om Hom van harte te leer ken soos Hy Hom in sy Skrif 
aan ons openbaar.

Sing: Psalm 66-1:1, 7
Ds. JN Hibbert (Josef) (Pietersburg-Noord)

Donderdag 28 Desember

Skrifgedeelte: Johannes 20:19-23
Fokusgedeelte: Johannes 20:21 (AFR53)

Jesus stuur sy dissipels uit

Waar Jesus se dissipels agter ’n geslote deur vergader het, ver-
skyn Hy aan hulle, ten spyte van die geslote deur, en toon daar-

deur aan hulle sy goddelike krag.
Jesus se eerste woorde aan sy dissipels is dan: “Vrede vir julle!” 

Met hierdie woorde groet Hy hulle nie net nie, maar maak Hy dit ook 
aan hulle duidelik dat hulle vir die feit dat hulle Hom verlaat en ver-
loën het, vergewe word. Dít kon Hy ook doen, want Hy het deur sy 
krui siging, dood en opstanding vir hulle en vir ons sondes betaal en 
daarom kan ons nou deur Hom tot God nader.

Jesus verskyn dus aan hulle om aan hulle troos en versterking van 
hulle geloof oor sy opstanding te bring, maar Hy gee ook aan hulle 
’n opdrag. Hy sê aan hulle: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek 
julle ook.”

Waar Jesus sy werk op aarde aan die kruis volbring het, maak Hy 
dit hier duidelik dat hulle as sy dissipels se werk nog nie voltooi is nie. 
Hulle werk begin nou eers. Hulle word gestuur, nie meer as dissipels 
wat voor die Here moes uitgaan en dit moes duidelik maak dat die 
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mense die Here gehoorsaam moet wees nie, maar nou as apostels 
wat ander van die Here moet leer. Die Here beveel hulle dus hier 
om sy gesante te wees en om sy koninkryk in die wêreld te vestig. 
Daartoe gee Hy vir hulle en ook vir ons die krag deur aan ons die Hei-
lige Gees as hulp te gee.

Mag ons ook as lewende getuies van ons Here Jesus Christus sy 
evangelie die wêreld indra.

Sing: Psalm 96-1:2, 6
Ds. JN Hibbert (Josef) (Pietersburg-Noord)

Vrydag 29 Desember

Skrifgedeelte: Genesis 11:1-7; Lukas 24:36-53
Fokusgedeelte: Genesis 11:4; Lukas 24:51

’n Lewe onder die seënende hande van Christus

In albei ons fokusverse is daar sprake van die hemel. Maar daar hou 
die ooreenkoms op. Die mense van Babel wou ’n stad bou en ’n 

toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. Die mens van Babel 
wil homself in ’n valse eenheid handhaaf, sy eie koninkryk bou vanuit 
die aarde. Dit gaan om die glorie van die mondige, ongelowige mens, 
wat God uitgeskakel het, sy eie god geword het.

Dwarsdeur die Bybel is Babel die beeld van die goddelose, opstan-
dige mens. Ons ken die woorde van die goddelose Nebukadnesar 
(Dan. 4:30): “Is dit nie die Babel wat ek opgerig het nie.” Maar soos 
die Babel van Genesis 11 en die Babel van Nebukadnesar, sal ook 
die laaste Babel vernietig word (vgl. Op. 18:2). Babel bring nie die he-
mel op aarde nie.

Die hemel is alleen oop vir hulle wat in Jesus Christus glo. Teenoor 
die hemelbestorming van Babel staan die seënende hemelvaart 
van Christus. Hy het van God uit die hemel neergedaal. Hier het Hy 
Satan, die dood en die sonde oorwin. En dan vaar Hy as mens op na 
die hemel terwyl Hy sy dissipels seën. Dit was sy heerlike triomftog 
nadat Hy sy verlossingswerk hier op aarde voltooi het.

Die seën wat ons vandag nog in elke erediens ontvang( o.a. Num. 
6:24-26) beteken dat God se Naam op sy volk gelê word. Totius sê: 
“Die rykdom van die Hemelvaartgedagte is dat Christus na die hemel 
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gaan om daar ’n groot werk te doen, maar ook dat Hy op aarde by sy 
dissipels bly met sy seën, sodat alle werk wat hier in sy Naam gedoen 
word, ook gekroon sal wees met sy guns.”

En hoe hoër Hy opgevaar het, hoe wyer het sy seënende hande 
uitgekring. Dit omvat die ganse skepping waarvan Hy die Herskep-
pings middelaar is. Dit is die heerlike verkondiging van sy seënende 
hemelvaart. So kan ons oor die drumpel van die nuwe jaar stap en 
ons roeping vervul met blydskap en daadkrag. Want Christus het sy 
seën nog nooit teruggeneem nie. Elke dag nog drup dit van sy hoë-
priesterlike hande af op sy gemeente (Totius).

Sing: Psalm 2:1, 2, 6
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)

Saterdag 30 Desember

Skrifgedeelte: Handelinge 1:1-14
Fokusverse: Handelinge 1:9-11

Hemelvaart en wederkoms

Die triomfantelike hemelvaart en wederkoms van ons Here Jesus 
Christus is ten nouste aan mekaar verbonde. Ons sien dit reeds 

in die vraag van die twee manne in wit klere aan die dissipels: 
“Waarom staan julle en kyk na die hemel?” Natuurlik moet ons oë en 
ons verwagting op die hemel gerig wees. 

Maar Calvyn se verklaring dui daarop dat die dissipels nie wou 
af skeid neem van Jesus as mens in sy liggaamlike teenwoordigheid 
nie. En dit was verkeerd. Hy moes as mens opvaar (na sy Goddelike 
natuur is Hy van ewigheid af sowel in die hemel as op die aarde) om 
sy Gees te kon stuur (Joh. 16:7). Hy moes opvaar om die troon te be-
styg aan die regterhand van die Vader. In die hemel tree Hy vir ons in 
by die Vader. En deur sy hemelvaart het ons ons menslike natuur in 
die hemel as betroubare waarborg dat Hy as die Hoof ook ons as sy 
lede tot Hom sal neem (HK v/a 49).

Maar Hy sal ook weer kom. Ook daarmee vertroos die engele sy 
dissipels en vir ons. En die ooreenkoms tussen sy hemelvaart en sy 
wederkoms is treff end en aangrypend. Hy sal “net so kom” soos Hy 
op gevaar het. Hy het opgevaar op ’n wolk. En Hy kom ook weer op ’n 
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wolk (vgl. ook Op. 14:14; Mark. 13:26). Die wolk is teken van God se 
heilige teenwoordigheid.

En soos Hy liggaamlik as mens en sigbaar opgevaar het het, sal 
Hy ook sigbaar en liggaamlik weer kom. Dieselfde Jesus. Elke oog 
sal Hom sien. Die Naam Jesus dui op sy ware mensheid. So is Hy 
gebore in die vlees, het Hy gely en gesterf, opgestaan uit die dood en 
opgevaar na die hemel. En net so sal Hy weer kom. 

So moet ons Hom biddend verwag, ook elke dag van die nuwe 
jaar, Jesus, ons opgestane, verheerlikte Here en Verlosser.

Sing: Skrifberyming 11 (6-1):1, 3
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)

Sondag 31 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 20:11-15
Fokusgedeelte: Openbaring 20:15 (AFR83/2020)

Jou naam staan geskryf in die boek van die lewe

Ons is gewoond daaraan ... hier op aarde het alles ’n einde, soos 
die einde van hierdie jaar vandag. Daar is egter ’n ander einde wat 

onvermydelik aan die kom is. Dit is die einde van die wêreld soos ons 
dit ken. Die aarde en die uitspansel sal tot ’n einde kom en verbrand 
word (2 Pet. 3:10). Dit is ook die dag waarop die Here onverwags op 
die wolke sal kom en die eindoordeel sal aanbreek.

Op daardie dag sal die Here op die wolke kom, die grafte sal oop-
gaan en die gelowiges se liggame sal opstaan uit die grafte en met 
hulle siele verenig word; die gelowiges wat dan nog lewe, sal in ’n 
oom blik verheerlikte liggame ontvang en hulle sal almal die Here 
tege moetgaan terwyl Hy op die wolke neerdaal (1 Tess. 4:16, 17). Die 
ongelowiges sal ook uit die dood opstaan.

Die Here sal op sy troon gaan sit om te oordeel (Matt. 25:31). 
Alle mense wat ooit gelewe het, sal voor Hom staan. Die boeke sal 
oopgemaak word waarin alles wat elkeen gedoen het, geskryf staan. 
Hierdie boeke kan ons eie brein (gewete) wees (NGB 37). Almal van 
ons sal volgens hierdie boeke veroordeel moes word tot die ewige 
straf.

Daar is egter nog ’n boek, die boek van die lewe. Elkeen wat in 
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Jesus Christus geglo het en Hom dus nagevolg het (Matt. 25:36-40), 
se naam is in hierdie boek geskryf. Indien jou naam in hierdie boek 
geskryf is (Op. 20:15), het Jesus reeds jou straf gedra en ontvang jy 
die lewe ewig by God (1 Tess. 4:17).

Maak seker jou naam is in die boek van die lewe, want die einde 
kom onvermydelik soos die einde van hierdie jaar.

Sing: Skrifberyming 5-4:1-6
Prof. G Breed (Gert) (emeritus)
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INDEKS VAN DAGSTUKKIES

Skrifgedeelte ....................................Datum
1 Johannes 5:1-5, 13 ........................29 Julie
1 Konings 19:1-21 .................... 20 Augustus
1 Konings 5:1-18 ................................ 5 April
1 Konings 6:1-38 ................................ 6 April
1 Korintiërs 1:18-25 ................14 September
1 Korintiërs 10:23 – 11:1 ..........25 November
1 Korintiërs 10:23 – 11:1 ............. 8 Augustus
1 Korintiërs 12:1-11 .......................... 17 April
1 Korintiërs 12:12-18 ................7 September
1 Korintiërs 12:12-20 ........................ 18 April
1 Korintiërs 12:21-31 ........................ 19 April
1 Korintiërs 12:31b – 13:13 .............. 20 April
1 Korintiërs 14:1-19 .......................... 21 April
1 Korintiërs 14:20-25 ........................ 22 April
1 Korintiërs 14:26-40 ........................ 23 April
1 Korintiërs 15:1-11 ................... 19 Januarie
1 Korintiërs 15:1-20 .................25 Desember
1 Korintiërs 15:35-58 ................ 12 Augustus
1 Korintiërs 15:51-58 ......................14 Maart
1 Korintiërs 2:1-16 ............................21 Julie
1 Korintiërs 2:6-16 ....................... 8 Januarie
1 Korintiërs 6:12-20 .................... 3 Augustus
1 Korintiërs 7:10-16 ........................... 21 Mei
1 Korintiërs 7:12-17 .................12 November
1 Korintiërs 7:1-7 ........................ 4 Augustus
1 Korintiërs 7:17-24 ...................... 6 Oktober
1 Korintiërs 7:1-9 ............................... 20 Mei
1 Korintiërs 7:25-40 ........................... 22 Mei
1 Petrus 1:10-16 ........................ 22 Januarie
1 Petrus 1:10-25 .......................... 9 Januarie
1 Petrus 1:17-21 ........................ 20 Januarie
1 Petrus 1:1-9; 3:8 – 4:5 ............. 21 Oktober
1 Petrus 1:3-5 ...................................27 Julie
1 Petrus 2:11-12 ......................19 November
1 Petrus 2:11-17 ........................9 November
1 Petrus 2:18-20 ........................... 9 Oktober
1 Petrus 2:4-10 ................................. 10 April
1 Petrus 3:13-17 ......................23 November
1 Petrus 3:1-7 .................................... 29 Mei
1 Petrus 3:8-12 ........................15 November
1 Petrus 3:8-12 ................................30 Junie
1 Petrus 5:5-11 ............................ 2 Januarie
1 Samuel 15:1-3; 7-10; 17-19; 
22-35 ........................................5 September
1 Samuel 16:1-13; 
Openbaring 5:9-14..........................18 Maart
1 Samuel 24:1-23 ....................11 November

1 Samuel 8:1-9 ...............................16 Maart
1 Tessalonisense 4:1-12 ........... 26 Augustus
1 Tessalonisense 4:1-12 ..................28 Junie
1 Tessalonisense 4:1-8 ...................... 27 Mei
1 Timoteus 4:6-16 ...................18 September
1 Timoteus 5:17-20 ..................... 12 Oktober
1 Timoteus 6:11-21 .................... 26 Januarie
2 Korintiërs 4:6-11 .................... 10 Augustus
2 Korintiërs 5 ............................26 Februarie
2 Korintiërs 5:11-21 ................... 14 Januarie
2 Korintiërs 6:14-18 .................24 November
2 Korintiërs 8:1-15 .................... 27 Augustus
2 Kronieke 33:1-13 .................... 15 Januarie
2 Petrus 2:4-9; Judas 1:6-9; 
Esegiël 28:11-19 ...............................8 Maart
2 Samuel 16:5-14; Psalm 131 .. 17 Augustus
2 Samuel 7:1-29 ................................. 4 April
2 Tessalonisense 3:6-13 ........... 24 Augustus
2 Tessalonisense 3:6-15 ............... 5 Oktober
2 Timoteus 4:1-18 ...................... 28 Januarie
Amos 4:1-13 ............................... 14 Oktober
Deuteronomium 12:1-7 ............... 30 Oktober
Deuteronomium 17:14-20 ...............15 Maart
Deuteronomium 23:15-25 ..........5 November
Deuteronomium 23:15-25 ..........6 November
Deuteronomium 6:1-25 ............20 November
Deuteronomium 6:1-9 ......................17 Junie
Efesiërs 1:1-23 ...............................29 Maart
Efesiërs 1:3-14 ................................... 1 April
Efesiërs 1:3-14 .................................30 Julie
Efesiërs 2:1-10 ............................ 1 Januarie
Efesiërs 2:1-10 .................................23 Julie
Efesiërs 2:8-10 ........................... 25 Oktober
Efesiërs 3:1-13 .......................23 September
Efesiërs 3:14-21 ............................... 12 April
Efesiërs 4:1-16 .........................8 September
Efesiërs 4:1-6 ................................... 13 April
Efesiërs 4:17-24 ........................ 23 Januarie
Efesiërs 4:17-24 .................................3 Julie
Efesiërs 4:7-16 ................................. 14 April
Efesiërs 5:1-2, 18-20 .................1 November
Efesiërs 5:18-20 ......................... 7 Augustus
Efesiërs 5:21...................................... 23 Mei
Efesiërs 5:21-33 ........................2 November
Efesiërs 5:22-24 ................................ 24 Mei
Efesiërs 5:25-30 ................................ 25 Mei
Efesiërs 5:31-33 ................................ 26 Mei
Efesiërs 5:6-20 ........................16 November
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Efesiërs 6:1-4 ..................................16 Junie
Efesiërs 6:1-4 ............................3 November
Eksodus 12:1-13.........................3 Februarie
Eksodus 13:17 – 14:31 ...............4 Februarie
Eksodus 19:1 – 20:2 ...................5 Februarie
Eksodus 19:1 – 20:2 ...................6 Februarie
Eksodus 19:1-25.............................13 Maart
Eksodus 2:23 – 4:31 ...................1 Februarie
Eksodus 20:1-11 ....................... 14 Augustus
Eksodus 20:12; 
Deuterono mium 5:16 .......................15 Junie
Eksodus 23:10-12....................... 24 Oktober
Eksodus 23:20-33.......................8 Februarie
Eksodus 24:1-11 ....................... 11 Februarie
Eksodus 24:1-18; 
Matteus 26:27, 28 .......................9 Februarie
Eksodus 24:1-18; 
Openbaring 4:1 .........................10 Februarie
Eksodus 24:12-18.....................12 Februarie
Eksodus 25:10-22; 3:1-9 ..........15 Februarie
Eksodus 25:1-9; 35:20-29 ........13 Februarie
Eksodus 25:23-30.....................16 Februarie
Eksodus 25:31-40.....................17 Februarie
Eksodus 25:9, 40; 40:16; 
Hebreërs 8:5 .............................14 Februarie
Eksodus 26 ...............................18 Februarie
Eksodus 31:12-18.....................20 Februarie
Eksodus 35:1-35.......................21 Februarie
Eksodus 5:22 – 6:8 .....................2 Februarie
Esegiël 36:24-32........................ 16 Januarie
Esegiël 36:24-32...............................20 Julie
Filémon 1:16 ................................11 Oktober
Filippense 1:12, 20-23; 
Hebreërs 2:14-18....................... 29 Januarie
Filippense 1:15-26 ...................... 1 Augustus
Filippense 1:27 – 2:8 ........................ 15 April
Filippense 1:3-11 ....................... 25 Januarie
Filippense 2:12-18 ....................... 6 Januarie
Filippense 3:13-21; 
1 Korintiërs 15:50-58 ................. 30 Januarie
Filippense 3:7-16 ........................ 2 Augustus
Galasiërs 2:15-21 ...................... 18 Januarie
Galasiërs 5:22 – 6:10 ...............3 September
Genesis 1:1 – 2: 3 ............................2 Maart
Genesis 1:1, 2, 26-31 .......................5 Maart
Genesis 1:2, 3; Joh. 1:4, 5; 
Matteus 27:41-54.....................23 Desember
Genesis 1:24-28 ........................... 1 Oktober
Genesis 1:24-31 .................................1 Julie
Genesis 1:24-31 .................................. 1 Mei
Genesis 1:26-28; 3:17-19 ......... 28 Augustus
Genesis 1:26-31 ........................... 2 Oktober

Genesis 1:26-31 ........................... 3 Oktober
Genesis 11:1-7; 
Lukas 24:36-53 ........................29 Desember
Genesis 11:1-9 .......................24 September
Genesis 11:27 – 12:9 .......................... 3 April
Genesis 15:1-21 .............................12 Maart
Genesis 17:1-27 ................................4 Junie
Genesis 2:4-25 .................................7 Maart
Genesis 2:4b-25 .......................6 September
Genesis 2:7 – 3:6 .............................9 Maart
Genesis 2:8-25 .................................... 2 Mei
Genesis 21:1-7; Romeine 4:13-25.....5 Junie
Genesis 25:19-34 ..............................8 Junie
Genesis 27:1-29 ................................9 Junie
Genesis 27:30-45 ............................10 Junie
Genesis 3:1-24 .................................... 3 Mei
Genesis 3:13-19 .................................4 Julie
Genesis 3:6-24 ...............................10 Maart
Genesis 37:1-11 ..............................11 Junie
Genesis 37:12-36 ............................12 Junie
Genesis 4:1-8 ....................................1 Junie
Genesis 4:9-16 ..................................2 Junie
Genesis 45:1-28 ..............................13 Junie
Genesis 46:28-34 ............................14 Junie
Genesis 8:20 – 9:17 ....................... 11 Maart
Genesis 9:20-29 ................................3 Junie
Haggai 2:1-9 ............................... 31 Oktober
Handelinge 1:1-14 ...................30 Desember
Handelinge 13:44-52 ................... 5 Januarie
Handelinge 16:11-15 .........................7 Junie
Handelinge 18-20; 1 Korintiërs 
16:9............................................. 20 Oktober
Handelinge 2:1-13 ..................25 September
Handelinge 2:14-40 ...........................6 Junie
Handelinge 8:26-40 ................21 September
Hebreërs 10:19-25............................ 16 April
Hebreërs 11:1-7 ......................... 10 Januarie
Hebreërs 12:1-3................................26 Julie
Hebreërs 12:4-13.............................29 Junie
Hebreërs 13:1-7................................. 30 Mei
Hebreërs 2:5-18................................15 Julie
Hebreërs 4:1-11 ........................ 16 Augustus
Hebreërs 4:12-16........................ 29 Oktober
Hebreërs 5:11 – 6:8 ................... 17 Januarie
Hebreërs 8 ................................27 Februarie
Hooglied 1:1-14 ................................... 6 Mei
Hooglied 1:15 – 2:7 ............................. 7 Mei
Hooglied 2:8-17 ................................... 8 Mei
Hooglied 3:1-5 ..................................... 9 Mei
Hooglied 3:6-11 ................................. 10 Mei
Hooglied 4:1 – 5:1 ..............................11 Mei
Hooglied 4:1-7 ........................29 September
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Hooglied 5:10-16 ....................30 September
Hooglied 5:2 – 6:1 ............................. 12 Mei
Hooglied 6:13 – 7:5 ........................... 14 Mei
Hooglied 6:2-12 ................................. 13 Mei
Hooglied 7:6 – 8:4 ............................. 15 Mei
Hooglied 8:5-14 ................................. 16 Mei
Jakobus 1:12-18 .................................7 Julie
Jakobus 2:14-26 .........................11 Januarie
Jakobus 2:14-26 ...............................28 Julie
Jakobus 4:13-17 .......................2 September
Jesaja 28:14-22 .................................. 9 April
Jesaja 41:8-20 ................................17 Maart
Jesaja 41:8-20 ................................19 Maart
Jesaja 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11; 
52:13 – 53:12..................................20 Maart
Jesaja 45:20-25 ........................... 4 Januarie
Jesaja 52:13 – 53:12 ........................14 Julie
Jesaja 58 .................................... 23 Oktober
Jesaja 63:7-9; Matteus 5:13-16; 
6:1-4 ........................................... 19 Oktober
Jesaja 9:5; Openbaring 20:1-6 .. 31 Januarie
Job 1:1-5..........................................20 Junie
Johannes 1:10-13; 10:37-42; 
20:30, 31....................................1 Desember
Johannes 1:1-14 ........................2 Desember
Johannes 1:1-14 .............................24 Maart
Johannes 1:1-14 .......................25 Februarie
Johannes 1:15-34; 
Lukas 3:21, 22 ...........................7 Desember
Johannes 11:1-44 ....................18 Desember
Johannes 11:17-32 .................13 September
Johannes 13:31-38 .....................7 Februarie
Johannes 14:1-14 ...................12 September
Johannes 15:1-8 ........................ 21 Januarie
Johannes 19:17-27 ..........................22 Junie
Johannes 2:1-12 ................................ 19 Mei
Johannes 2:1-12 ........................8 Desember
Johannes 20:19-23 ..................28 Desember
Johannes 20:28 – 21:14 ..........26 Desember
Johannes 3:1-21 ...............................22 Julie
Johannes 3:1-21 .......................... 7 Januarie
Johannes 4:1-26 .....................10 September
Johannes 5:1-18 ......................15 Desember
Johannes 6:1-15, 22-35...........17 Desember
Johannes 6:22-40 ...................19 September
Johannes 6:30-40 ...................... 27 Januarie
Johannes 9:1-12 ...............................19 Julie
Johannes 9:1-41 ......................13 Desember
Josua 24:1-29 ..................................19 Junie
Kolossense 1:13-23 ...........................  2 April
Kolossense 1:15-23 ..........................18 Julie

Kolossense 2:20 – 3:19; 
Efesiërs 5:21-32 ................................ 28 Mei
Kolossense 2:6-15 ............................25 Julie
Kolossense 3:16-25; 4:1 ..................18 Junie
Kolossense 3:18 – 4:1 .............. 25 Augustus
Kolossense 3:22-24 ...................... 8 Oktober
Kolossense 3:25 – 4:1 ................ 10 Oktober
Kolossense 3:5-17 ..................... 13 Januarie
Kolossense 3:5-17 ..............................2 Julie
Levitikus 1:1-17 ........................22 Februarie
Levitikus 16...............................19 Februarie
Levitikus 16:29-34 ............................10 Julie
Levitikus 5:1-13 ........................23 Februarie
Levitikus 9:1-24 .......................... 13 Oktober
Lukas 1:39-56 ............................4 Desember
Lukas 1:5-25 ..............................3 Desember
Lukas 10:25-37 ........................14 November
Lukas 12 ................................... 19 Augustus
Lukas 17:11-19 ........................11 Desember
Lukas 18:9-43 ............................4 November
Lukas 2:10-12; 24:12, 36-47....24 Desember
Lukas 22:39-53 ........................22 Desember
Lukas 24:13-35 ........................27 Desember
Lukas 3:1-14 ............................... 28 Oktober
Lukas 5:1-11 ............................16 Desember
Lukas 6:27-36 ............................. 17 Oktober
Lukas 6:27-36 ............................. 18 Oktober
Lukas 7:11-17 ..........................12 Desember
Maleagi 2:17 – 3:5 ............................13 Julie
Maleagi 2:7-16 ................................... 17 Mei
Markus 1:21-28..........................9 Desember
Markus 11:12-26 ......................20 Desember
Markus 6:30-34......................... 22 Augustus
Matteus 1:18-25..............................25 Maart
Matteus 10:1-16.......................13 November
Matteus 10:26-31....................28 September
Matteus 11:25-30 ...................... 21 Augustus
Matteus 12:1-8.......................... 15 Augustus
Matteus 15:21-28.....................10 Desember
Matteus 16:13-20.............................. 11 April
Matteus 17:1-8.........................21 Desember
Matteus 19:1-12................................. 18 Mei
Matteus 19:16-30........................ 22 Oktober
Matteus 2:1-12...........................5 Desember
Matteus 2:13-23.........................6 Desember
Matteus 20:29-34.....................14 Desember
Matteus 21:1-11 .......................19 Desember
Matteus 22:15-22.......................7 November
Matteus 22:34-40....................20 September
Matteus 25:31-46....................17 September
Matteus 28:1-20; 1 Korintiërs 
15:20-58 .........................................28 Maart
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Matteus 5:1-12................................26 Maart
Matteus 6:25-34........................ 29 Augustus
Matteus 6:25-34............................ 4 Oktober
Matteus 7:13-29................................24 Julie
Matteus 9:36 – 10:10, 40-42...........27 Maart
Openbaring 1:12 – 2:7 ...................... 24 April
Openbaring 1:12-16; 2:12-17 ........... 26 April
Openbaring 1:12-16; 2:18-29 ........... 27 April
Openbaring 1:17-18; 2:8-11 .............. 25 April
Openbaring 1:1-8............................30 Maart
Openbaring 14:1-13.................... 26 Oktober
Openbaring 19:1-10........................... 31 Mei
Openbaring 19:1-10.................... 27 Oktober
Openbaring 20:11-15 ...............31 Desember
Openbaring 21:1-8....................28 Februarie
Openbaring 21:9-27................26 September
Openbaring 22: 6-21.......................31 Maart
Openbaring 3:14-22.......................... 30 April
Openbaring 3:1-6.............................. 28 April
Openbaring 3:7-13............................ 29 April
Openbaring 6:9-17..................22 September
Prediker 11:7 – 12:8 ...............16 September
Prediker 4:7-12 .................................... 5 Mei
Prediker 9:1-10 ........................... 9 Augustus
Prediker 9:1-12 .......................15 September
Psalm 1....................................26 November
Psalm 103.........................................17 Julie
Psalm 104:1-5; 27-35 ...............4 September
Psalm 121................................. 18 Augustus
Psalm 122:1-9 .................................... 8 April
Psalm 123................................. 30 Augustus
Psalm 127 en 128..................... 13 Augustus
Psalm 127........................................21 Junie
Psalm 128:1-6 ..................................... 4 Mei
Psalm 133........................................27 Junie
Psalm 139...............................27 September
Psalm 140:1-14 .......................28 November
Psalm 16:1-11 .................................21 Maart
Psalm 2....................................27 November
Psalm 23................................... 23 Augustus
Psalm 24.................................11 September

Psalm 24:1-10 ..................................4 Maart
Psalm 33:1-22 ..................................3 Maart
Psalm 33:1-22; Jesaja 
40:12-14 ...........................................1 Maart
Psalm 4..................................... 31 Augustus
Psalm 46:1-12 ................................22 Maart
Psalm 51:1-18 ..........................1 September
Psalm 57..................................29 November
Psalm 66:1-20 ...........................11 Augustus
Psalm 7....................................17 November
Psalm 78:1-8 ...........................21 November
Psalm 8.............................................6 Maart
Psalm 8.....................................9 September
Psalm 81.........................................23 Maart
Psalm 84:1-13 .................................... 7 April
Psalm 96..................................30 November
Romeine 1:1-17 ..................................5 Julie
Romeine 10:5-17 ......................... 3 Januarie
Romeine 11:33 – 12:2 ................ 5 Augustus
Romeine 12:14-17 ...................18 November
Romeine 12:18-21 ...................22 November
Romeine 12:21; 13:1-8 ..............8 November
Romeine 12:4-8 .......................... 6 Augustus
Romeine 12:9-21 ........................ 16 Oktober
Romeine 14:1-12 .............................23 Junie
Romeine 14:13-23 ...........................24 Junie
Romeine 15:1-6 ...............................25 Junie
Romeine 15:7-13 .............................26 Junie
Romeine 3:1-19 ..................................6 Julie
Romeine 3:1-20 ................................ 11 Julie
Romeine 3:21-31 ......................24 Februarie
Romeine 5:12-21 ................................8 Julie
Romeine 7:7 – 8:1 ............................16 Julie
Romeine 8:1-17 ......................... 12 Januarie
Romeine 8:18-30 ................................9 Julie
Romeine 8:31-39 ..............................31 Julie
Romeine12:1-2, 17-21 ................ 15 Oktober
Rut 1:1-22 ................................10 November
Sagaria 3 ..........................................12 Julie
Spreuke 22:17-29 ......................... 7 Oktober
Titus 3:1-11 ................................ 24 Januarie
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