Bybelse Dagstukkies
2022
Vir gebruik met:
- Persoonlike Bybellees
- Huisgodsdiens
Tema:
'n Hoopvolle toekoms
Menings uitgespreek in die dagstukkies is die
verantwoordelikheid van die skrywer.
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Voorwoord
O

ns Here het in sy profetiese rede gesê dat die voleinding van die wêreld
voorafgegaan sal word deur oorloë en gerugte van oorloë, hongersnode,
pessiektes, beroeringe en aardbewings. Die wêreld waarin ons leef, word voortdurend hierdeur getref. Dink veral aan die pandemie van die afgelope twee jaar
wat die wêreld onderstebo gekeer het en wat die toekoms vir baie donker laat
lyk. Daar is baie ellende, vrees, hartseer en onsekerheid.
Christus bemoedig ons deur te sê dat ons nie bang moet wees nie. Ja, ons moet op
ons hoede wees, maar bang en moedeloos mag sy bruid nie wees nie. Wanneer
gelowiges in al die rampe, teëspoed en beroeringe die voetstappe van Christus
in sy wederkoms hoor, dan moet ons ons diep verootmoedig. Maar ons moet
ook weet dat daar vir die Here se kinders ’n hoopvolle toekoms voorlê. Daardie
wete bepaal die hele manier waarop ons nou in die gebrokenheid leef. Nie as
uitsiglose mense nie, maar as hoopvolle mense met ’n ewige uitsig. Daarom is
die tema van 2022 se Almanak: ’n Hoopvolle toekoms.

Ons is dankbaar dat nog ’n Almanak die lig kan sien met ons kerke se inligting
daarin en met oordenkings vir elke dag. Baie dankie aan die deputate vir die
beplanning van die dagstukkies (die name is op bl. 1). Ons grootste waardering
gaan aan almal wat help skryf het aan die dagstukkies. Ons is veral dank verskuldig aan Wymie du Plessis en Joey Fourie wat elke jaar so getrou sorg dat die
Almanak gepubliseer kan word. Sonder hulle sou daar geen Almanak wees nie.
Ook ons hoogste waardering aan Petro Kroeze, Angie Mokobi en Annah Leeuw
wat sorg vir die verspreiding. Baie dankie ook aan V&R Drukkers (Ludick
Venter) vir jare se ondersteuning en hulp.
Mag die gelowiges voortdurend vanuit die Here se Woord opgebou word om ’n
hoopvolle toekoms te bly koester. Mag ons gehoorsaam buig onder die Koning
van die konings en op Hom hoop. Daardie hoop laat ons nie wegkruip nie, maar
dit laat ons nou verlangend meewerk aan die koms van sy koninkryk op aarde.
– Ds. Ronald Bain
(Voorsitter: Deputate Almanak)

•2•

JANUARIE
Tema: Die openbaring van God (NGB Art. 2-7)

H

oe erg sou dit nie gewees het om in ’n grafstil wêreld te lewe waar die
Here stilbly nie? Deur die Here se oneindige genade is dit heeltemal
anders. Die Here praat helder en duidelik met die mens. Trouens, daar is vir
die mens geen verontskuldiging nie (Rom. 1:20).
Ons lees in Psalm 19 van die twee maniere waarop God Homself aan
die mens geopenbaar het. Ons bely dit ook in Artikel 2 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis dat Hy dit eerstens deur die skepping, onderhouding
en regering van die hele wêreld doen. Daarom vervul die Almagtige se
skeppingswerk gelowiges met groot verwondering, want daarin leer ons sy
majesteit en heerlikheid ken. Johannes Calvyn noem die skepping tereg die
teater van God se heerlikheid. Wat ’n magtige en mooi teater is dit nie?
Dis egter nie al nie. Tweedens openbaar die Here Hom op ’n nog meer besondere manier: deur sy Woord. Alles wat nodig is tot sy eer en ons saligheid
word daarin vir ons geopenbaar. Sonder die Here se Woord sou ons Hom
nooit kon ken as ons Verlosser nie en sou ons ook nie kon weet hoe om ons
Verlosser te aanbid nie.
In hierdie maand gaan ons fokus op die twee openbaringsmiddele teen
die agtergrond van Artikels 2-7 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. Ons
moet hierdie openbaringsmiddele nie van mekaar skei of in spanning met
mekaar bring nie, want dit is dieselfde Een wat Homself in beide openbaar.
Mag ons vol van verwondering leef oor die rykdom van sy openbaring in die
Skepping en die Skrif!
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Saterdag 1 Januarie
Skrifgedeelte: Josua 1
Fokusgedeelte: Josua 1:8 (AFR33/53)
Ek ken God, daarom sal ek Hom ook gehoorsaam in die jaar wat
voorlê

O

ns staan aan die begin van ’n splinternuwe jaar! Hoewel ons
dankbaar is vir gespaarde lewens en vir nuwe geleenthede om
die Here te dien, is dit bloot menslik om ook onseker te voel oor dit
wat dalk vir ons voorlê. Die Covid-pandemie van die vorige twee
jaar het ons geleer om nie te selfversekerd oor die toekoms te wees
nie. Tog kan gelowiges die toekoms met vertroue en hoop tegemoet
gaan! Vertroue nie in onsself of daarin dat alles vir ons hierdie jaar
voorspoedig sal aﬂoop nie, maar vertroue in die almagtige God wat
Hom aan ons bekendgemaak het in sy Woord en verlos het deur sy
Seun!
Josua en die volk het ook voor ’n nuwe begin gestaan. Hulle het
op die drumpel van die beloofde land gestaan. Hulle was opgewonde
oor die nuwe begin wat die Here aan hulle sou gee in hulle eie land,
maar ook versigtig, want die nuwe land het ook groot gevare vir hulle
ingehou.
Daarom versterk die Here vir Josua en die volk met: “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag,
sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe
staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met
goeie gevolg handel” (Jos. 1:8).
Die groot verskil tussen ’n gelowige en ’n ongelowige se benadering
tot die toekoms is dat gelowiges die Here ken! Hy het Hom in sy
Woord aan ons geopenbaar as die almagtige, genadige God wat sy
kinders so liefhet dat Hy hulle verlos het deur Jesus Christus. In Hom
het ons ’n hoopvolle toekoms! Omdat ons Hom ken, sal ons Hom ook
hoopvol gehoorsaam in die jaar wat voorlê, met die troos dat God in
voorspoed en in teëspoed met ons sal wees.
As gelowiges hoef ons dus eintlik net een voorneme te hê, en dit is
om die Here se Woord nougeset te gehoorsaam.
Sing: Psalm 89-1:6
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Sondag 2 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 19
Fokusgedeelte: Psalm 19:2, 8 (AFR33/53); NGB, Art. 2
Ek ken God, en dit bemoedig my!

O

ns het gister gelees dat gelowiges die toekoms anders benader
as ongelowiges. Die rede is dat gelowiges God ken. God maak
Homself aan ons bekend en ons bely in Artikel 2 van die NGB dat
daar twee middele is waardeur ons Hom kan ken: deur sy skepping
en sy Woord.
Psalm 19 getuig ook daarvan! Die eerste deel van die Psalm leer
ons dat die skepping self getuig van die grootheid van God. Die tweede
deel leer ons dat God Homself nog duideliker aan ons bekendmaak
deur sy wet en sy opdragte, met ander woorde sy Woord.
Uit die skepping kan ons leer dat God bestaan en dat Hy almagtig
is. Net dit is al genoeg om enige mens te oortuig en van enige
verontskuldiging te ontneem, bely ons in Artikel 2.
Deur sy Woord kan ons God nog beter leer ken, soveel so dat
ons kan weet hoe om te lewe en dat ons verseker kan wees van
ons saligheid. In die Woord openbaar God Hom immers aan ons as
Vader, Seun en Heilige Gees.
Ek kan dus die nuwe jaar met vertroue in God tegemoetgaan. Hy
is my Vader wat alles geskep het en dit steeds onderhou. Daarom sal
Hy ook vir my sorg. Hy is die Seun, my Verlosser, wat aan die kruis
vir my gesterf het, wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het
na die hemel en wat weer gaan kom in heerlikheid om my vir ewig
by Hom te neem. Hy is die Heilige Gees, my Trooster, wat die ware
geloof aan my skenk en my in alles lei om God met oorgawe en dankbaarheid te dien.
Daarom neem ek my voor om my hierdie jaar in die Woord te verdiep, sodat ek Hom nog beter kan leer ken en ek die toekoms met
geloofsmoed tegemoet kan gaan!
Sing: Psalm 19-1:1, 4
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Maandag 3 Januarie
Skrifgedeelte: Genesis 1:1-31; NGB, Art. 2
Fokusgedeelte: Genesis 1:1; NGB, Art. 2
Die Here stel Hom as Skepper bekend; sy skepsele erken, dien
en vereer Hom

D

ie vlietende ontmoeting met die kassier by die kasregister of die
kelner verloop gewoonlik anoniem. In ’n betekenisvolle ontmoeting
stel albei partye hulleself egter bekend. In die eerste sin van sy Woord
stel God Hom bekend. Daardeur tree Hy in ’n betekenisvolle verhouding met sy skepping.
“In die begin” verwys na die heel begin toe God alleen was. Hy het
toe die hemel en die aarde geskep. Uit die Nuwe Testament weet ons
die Vader het deur sy Seun geskep (Joh. 1:3; Kol. 1:16-18). Ook die
Gees van God was aktief by die skepping betrokke (Gen. 1:3). God
het die mens as man en vrou na sy beeld “geskep” (Gen. 1:27); hom
uit die stof van die aarde “gevorm” (Gen. 2:7). Anders as die woord
“vorm”, wat ook ’n menslike aktiwiteit beskryf, is God in die Bybel die
enigste Een wat “skep”.
Deur sy profeet sê God dat Hy “Skepper” is van sy volk, sy kerk,
in die persoon van Jakob en die Een is wat die nuwe persoon, Israel,
“gevorm” het (Jes. 43:1, AFR20). Die kerk van die Here bestaan net
danksy ’n almagtige skeppingsdaad van God gegrond op die verdienste van Christus en deur die lewensvernuwende werk van die
Heilige Gees.
God onderhou steeds sy skepping en regeer daaroor. Hy eis dat sy
skepping ook in ’n betekenisvolle verhouding moet Hom moet staan.
Hiertoe is die mens by uitstek geroep, omdat hy die enigste is wat
na God se beeld geskep is. Wie Hom misken, kyk die Here God se
bekendstelling in die skepping en in sy Woord mis. Daarvoor is geen
verontskuldiging nie (Rom. 1:20). As deel van die skepping van God
(vgl. Ps. 8; 19:2-7; 104) en veral as sy kerk is ons daartoe geroep om
Hom as God te erken, dien en vereer.
Sing: Psalm 19-1:1, 2
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
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Dinsdag 4 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 8:1-10; Matteus 21:12-17 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 8:2, 3
Keur-koor

M

et ’n uitbarsting van matelose lof begin hierdie naglied van ’n klein,
verleë mensie soos ek en jy. Hoe kan jy en ek oor die drumpel van
hierdie jaar stap sonder om “verswelg te word” deur hierdie sublieme
lofsang? Of: Wil ons liewer maar net oor die oneindige liefde van God
en die oorstelpende weldade wat ons geniet, op ons ou aangeleerde,
lou manier “suinig en koel” praat? (Lees maar wat Calvyn verder hieroor in sy verklaring sê.)
Saam met ons Geloofsbelydenis mág en móét ons die skepping
nie net verstandelik soos ’n leesboek bestudeer nie, maar ons mag
daardeur, soos deur note van ’n liedboek, meegesleur word om uitbundig te jubel oor die Naam van die HERE, ónse Here, soos dit deur
sterrevelde glans. Wonderlike weerklanke van Genesis 1 eggo hier!
Alles vibreer soos die snare van ’n kosmiese harp! Jy en ek kan dit
byna nie glo dat God ons mensies – uit die stof van die aarde – só
bevoorreg het om van óns voorsangers, konsertmeesters en dirigente
van hierdie skeppingskoor te maak nie…
En tog – ondanks al ons sondige en verskriklike vertrapping en vernietiging van sy lug, sy aarde, sy diere – ontdek ons nog altyd nuwe
lofstemme in God se skepping (sulke heersersgawes gee God aan
mensekinders!): galaksies waarvan die verbysterende “lof-lig” ons
nou eers, ná duisende miljoene jare, aanvuur tot saamsing; groteske
dinosaurusse wat bykans 65 miljoen jaar gelede in God se koor hulle
skor stemme laat hoor het …
Verbysterend wie God as die keur van hierdie koor verkies! Die
Drieënige God bou sy hele magtige skeppingskoor op tot ’n oorwinningsmag deur dit op die sterkste “fort” (oorspronklike betekenis) te
grond … kleuters en suigelinge wat “aan die borste van hulle moeders
hang” (Calvyn).
Sing: Psalm 8-1:1-4
Dr. PP Kruger (Paul) (emeritus)
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Woensdag 5 Januarie
Skrifgedeelte: Romeine 1:14-21a; NGB, Art. 2
God word eers reg geken en erken deur sy skeppingswerk as
ons Hom in sy Seun, Jesus Christus, leer ken

H

ierdie Skrifgedeelte gaan oor God se openbaring in sy werke van
die skepping van die wêreld af. Dit behels nie alleen sy werk as
Skepper nie, maar ook sy werk van onderhou en regeer. Die fout
wat ons kan maak in ons verstaan van Artikel 2 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis (NGB), is om te dink dat mens deur kennis van
die skepping kan kom tot kennis van Christus. Dan word kennis van
die skepping beskou as die laerskool en kennis van Christus die
hoërskool.
Maar dit is nie wat Artikel 2 van die NGB bedoel nie. Die punt wat
Romeine 1 maak, is dat mense juis die kennis wat God van Homself
duidelik in die skepping openbaar, onderdruk. Dit kom na vore daarin
dat hulle nie die ware God eer en dank nie en dat hulle skepsele
vereer in plaas van die Skepper. Die bewoording van Artikel 2, dat God
Homself nog duideliker openbaar in die Skrif, dui op die voortgaande
openbaring van die Ou Testament na die Nuwe Testament. God het
Homself nog duideliker bekend gemaak in sy Seun Jesus Christus.
Paulus se bedoeling met sy brief aan die Romeine, en spesiﬁek
hoofstuk 1, is dat almal die evangelie moet hoor, want daarin werk
die krag van God deur die boodskap van vryspraak op grond van
Christus se soenverdienste aan die kruis, en ons deel daarin deur die
ware geloof.
Die regte verstaan is dus dat die mense God dán alleen eers
reg ken, dank en aanbid, as ons Hom leer ken in die aangesig van
Jesus Christus, sy Seun. Deur die Gees van Christus waarmee ons
uit genade gesalf word, word ons dan in staat gestel om deur ons
enigste Hoëpriester weer aan God welaangename oﬀers te bring; die
oﬀers van dank en eer en om God reg te ken. Daarby leer ken ons
dan eers God se openbaring in sy skeppingswerke reg.
Wie alleen steun op kennis van God deur middel van die skepping,
raak die spoor byster en verduister noodwendig die kennis van
God. Die gevolg is dat daar vir die mense geen verontskuldiging (’n
regsterm) is nie, en daarom rus die toorn van God op die mense.
Maar deur die Middelaarswerk van Jesus Christus word ons gered tot
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die regte kennis, lof, eer en dank aan die heerlike en onverganklike
God. Dan word Hy ook reg geken in al sy werke.
Sing: Psalm 50-1:7, 11 (melodie van Skrifberyming 10-1)
Ds. JH Grobler (Hans) (Reddersburg/Bloemfontein-Suidheuwels)
Donderdag 6 Januarie
Skrifgedeelte: Romeine 1:14-25; NGB, Art. 2
Fokusgedeelte: Romeine 1:14-25; NGB, Art. 2
God is nie na die beeld van ’n mens geskape nie

D

ie leuen waarvan vers 25 praat, is die gevolg van ’n versteurde
Godsbeeld. Dit bestaan daarin dat die mense met hulle dwase
gedagtes vir hulle ’n god fabriseer en dan beeld hulle hul versteurde
godsbeeld af in die sigbare vorm van ’n verganklike mens en skepsele,
soos voëls of diere of slange. Só verruil hulle God, wat die waarheid
is, vir die leuen.
Vers 21b-24 leer dat dit die gevolg is daarvan dat die mens se hart
verduister is. Hy kan die onsigbare dinge van God, wat duidelik in die
skepping geopenbaar is, nie reg begryp nie. Jy kry dus selfs by die
heiden presies die sondige neigings waarvoor God die eerste en die
tweede gebod (Deut. 4) vir Israel gegee het. Die heiden onderdruk
nie alleen die kennis van die ware God nie (eerste gebod), maar in
sy begeerte om ook godsdienstig te wees, maak hy as gevolg van sy
futiele denke (vs 22) beelde van sy eie gedagte-god en aanbid dit. By
dit alles dink die heiden dat dat hy wys is, maar in werklikheid is hy
dwaas. In hierdie proses is hy nogal selfversekerd en hoogmoedig (vs
21). Hierdie dwaasheid het mens ook by God se volk Israel in die Ou
Testament gekry (Jes. 44:22).
Weens hierdie toedrag van sake staan die heiden, net soos die
Jood, onder die toorn van God. En die toorn van God word dan
gesien daarin dat die heidene oorgegee word aan die drange van
hulle hart en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hul liggame “onder
mekaar onteer”. Seksuele losbandigheid is dus in Romeine 1 reeds
die gevolg van God se toorn; nie die rede vir God se toorn nie. God
gee mense aan hulleself oor. Hulle ruil die kennis van die ware God in
vir ’n leuen. Dis ’n baie slegte ruil: wat hulle in ruil daarvoor kry, is ’n
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lewe van seksuele losbandigheid.
Die enigste manier om so ’n mens te red, is dat God deur sy Gees
vir hulle die regte Godsbeeld leer – en dit begin by die verkondiging
van Christus. In die aangesig van Jesus Christus leer ken ons die
ware God reg en word ons weggeruk van die ewige verderf.
Daarom moet die evangelie van God wat deur sy Seun Jesus
Christus red, verkondig word. Die dwaas word tot dié insig gebring
deur die Heilige Gees – wie die gekruisigde Christus ken, het by die
ware wysheid van die ware God gekom.
Sing: Psalm 86-1:4, 5
Ds. JH Grobler (Hans) (Reddersburg/Bloemfontein-Suidheuwels)
Vrydag 7 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 14
Fokusgedeelte: Psalm 14:1
Ons vaste hoop: Waar die HERE regeer, sal skurke nie vir altyd
die oorhand hê nie

I

n Psalm 14 praat die digter van my volk (vs 4). Dit is dus eerstens
’n psalm waarin koning Dawid die geestelike en morele verval van
sy eie volk betreur, God se volk! Die korruptheid en verval is so erg
dat die getal van die regverdiges weglaatbaar geword het. Die digter
skets ’n situasie wat soortgelyk is aan die tyd voor die sondvloed
(Gen. 6) waar daar nog net agt mense was wat genade in die oë van
die HERE gevind het. Die regverdiges word deur die dwaas opgeëet
(vs 4), dit wil sê vermoor. Die regverdiges is hulpeloos (vs 6). Die lewe
van God se volk word oorheers deur ’n tipe mens wat hier die dwaas
genoem word. Hulle is skurke, skobbejakke, “scoundrels” in Engels.
Hierdie skurke leef asof God hulle nooit tot halt sal roep nie. Hulle
siening van God is dat Hy Homself nie inmeng by die dinge op aarde
nie en dat Hy nie ’n persoonlike God is nie. Psalm 14 bewys die
absolute teendeel (vs 2, 5, 6). Die versteurde geloof van die skurk
bring noodwendig ’n afskuwelike lewe voort. Sulke mense vernietig
alles. Hulle versteurde Godsbeeld lei tot chaos in die midde van God
se volk en in die wêreld, want hulle dink God sien nie.
Niks gebeur egter sonder God nie: die bestaan van die skurk is
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soos ’n straf van God wat alles vernietig op die aarde; soos in Noag se
tyd, en soos by Sodom en Gomorra. As dit nie was daarvoor dat God
aan die kant van die regverdiges staan en die HERE hulle toevlug is
nie, dan was alles tot niet.
Psalm 14 sê omdat die ware God alleen leef, sal dit nie vir altyd so
voortduur dat skurke die oorhand het nie. Skurke sal tot hulle groot
angs agterkom dat God al die tyd betrokke is op die aarde. Hy is ’n
persoonlike God. Hy behou elkeen wat in die evangelie van sy Seun
Jesus glo. In Jesus Christus en ter wille van Jesus Christus is God ’n
toevlug vir die hulpelose (vs 6). Maar sonder geloof in Christus, wat
in ons plek soos ’n skurk behandel is (Rom. 5:6), sal elke ongelowige
die lot van die skurke deel (vs 5; Rom. 1:18 ev).
Sing: Psalm 35-1:1, 4
Ds. JH Grobler (Hans) (Reddersburg en Bloemfontein-Suidheuwels)
Saterdag 8 Januarie
Skrifgedeelte: Romeine 11:25-36
Fokusgedeelte: Romeine 11:36
Verlossing van sondaars is net die begin van die herskepping

W

anneer ’n mens hoor van die evangelie van Christus, dink jy tereg
aan die verlossing wat Hy aan die kruis vir sondaars gebring het.
Dikwels oorheers die verlossing van sondaars ’n mens se gedagtes
só dat jy dink dit is nou al wat Christus kom doen het. Die verlossing
van die kroon van God se skepping is beslis die belangrikste deel van
sy werk, maar dit is nie al wat Hy kom doen het nie.
In al elf die hoofstukke vooraf het Paulus verkondig hoe groot God
se genade vir die mensdom in sy Seun is. Deur Christus het daar verlossing gekom vir sondaars. In die verkondiging van die verlossing
van mense is daar ook melding gemaak van die res van die skepping.
God openbaar Homself in sy skepping en die skepping smag na die
bekendmaking van God se kinders.
Wanneer Paulus dan in ’n loﬂied uitbreek aan die einde van Romeine 11 en hy sluit die lied met vers 36, dan hoor ’n mens dit gaan nie
net oor die verlossing van mense nie, maar die herskepping van die
ganse skepping. Die aanhalings in vers 34 en 35 kom uit gedeeltes
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wat betrekking het op die verhouding tussen God en sy skepping.
Daarom verwys alle dinge in vers 36 na die mens en die res van die
skepping. Alles wat bestaan, kom uit God se gedagtes voort; alles
het deur Hom tot stand gekom en bly in stand, want alles bestaan tot
verheerliking van Hom.
Die ganse skepping sal weer sonder hindernis die lof van God
besing en daar sal nooit weer ’n vals noot wees nie. Mag die Heilige
Gees elke verloste dan ook nou gebruik om die skepping te begin
voorgaan in die lofverheﬃng van die Here.
Sing: Psalm 150-1:1, 3
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
Sondag 9 Januarie
Skrifgedeelte: 2 Petrus 1:12-21
Fokusgedeelte: 2 Petrus 1:21; NGB, Art. 3
God se Woord in mensewoorde

T

oe Petrus sy brief geskryf het, het hy geweet sy einde is naby, want
die Here het dit aan hom bekendgemaak (vs 14). Sy enigste nalatenskap aan die kerk was die boodskap wat hy as apostel verkondig
het, die evangelie van Christus (vs 11-12).
Sy boodskap was die waarheid, want dit is nie deur mense uitgedink nie. Dit wat mense as waarheid verkondig, klink dalk baie mooi,
is kunstig saamgestel en berus op vindingryke idees (vs 16) – soos
baie van die wyshede wat in ons tyd in die wêreld versprei word.
Sulke wyshede is egter blote fabels, leuenagtige gedagte-spinsels
van mense.
In teenstelling hiermee is die boodskap wat die apostels verkondig,
die waarheid. Dit kom immers van God af; dit is sy woord.
Hoe kan Petrus so sê? Om drie redes: Eerstens was hy en die
ander apostels self oog- en oorgetuies van die Here Jesus op aarde,
ook van sy verheerliking (vs 16b-18).
Tweedens het die apostels die profetiese woord ontvang (vs 19),
wat beteken dat hulle saam met die profete van die Ou Testament
deur die Here gestuur is om te sê: “So sê die Here.”
Derdens was hulle woorde deur die Heilige Gees geïnspireer. Die
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Here het hulle gees deur sy Gees gedrywe om te sê wat Hy sê (vs
11).
Daarom bely ons in die NGB dat “die Woord van God nie deur die
wil van ’n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense
het, deur die Heilige Gees gedrywe, dit van God gespreek, soos die
heilige Petrus sê”.
Dié woorde staan baie vas, en ons moet op ons lewenspad daarop
fokus soos op ’n lamp wat in die donker skyn (vs 19). Dit lei ons harte
na Jesus Christus, die blink môrester wat die dag van ons heerlikheid
by God aankondig.
Sing: Psalm 119-1:39
Prof. GJC Jordaan (Gert) (emeritus)
Maandag 10 Januarie
Skrifgedeelte: 2 Timoteus 3:10 – 4:8
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 3:16; NGB, Art. 3
Deur mense geskrywe, aangedryf deur die Gees van God

N

et soos die tweede brief van Petrus sy laaste brief was, was 2
Timoteus die laaste brief van die apostel Paulus. Paulus weet die
tyd van sy heengaan is naby (4:6).
Sy nalatenskap aan die kerk is, soos dié van Petrus, die opdrag om
by die woorde van die apostels te bly. Waar Petrus dit egter gehad het
oor die woorde wat die apostels gespreek het (2 Pet. 1:21), verwys
Paulus spesiﬁek na die woorde wat hulle geskryf het. Waarom so?
Want net soos hulle gesproke woorde, is ook hulle geskrewe woorde
geïnspireer. Trouens, die hele Skrif is deur God geïnspireer (3:16).
Die Griekse woord wat met “geïnspireer” vertaal word, beteken
letterlik “aangeblaas”. Dit is destyds gebruik met verwysing na seilbote
wat deur die wind aangeblaas is. Die rigting waarin ’n seilboot gevaar
het, is deur die wind bepaal. ’n Seilboot kon nooit téén die wind in
opvaar nie. Net so is die woorde wat die apostels en profete geskryf
het, deur die Gees aangeblaas, “gedrywe” soos 2 Petrus 2:21 dit stel.
Hulle kon nie één woord skryf wat teen God se bedoeling ingaan nie.
Selfs die besluit om dit neer te skryf, was nie uit hulleself nie,
maar Godgedrewe. Die NGB Artikel 3 stel dit so: “God het deur sy
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besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (die profete en die
apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel.”
Vir dié opdrag moet ons God dank, want deur sy geskrewe Woord
leer Hy ons dat geloof in Jesus Christus die pad van verlossing is (vs
15). Boonop rus die Here ons deur die Skrif toe vir ’n lewe in sy diens
(vs17). Bly dan by wat die Skrifte jou leer, want jy weet: al is dit deur
mense geskryf, is dit God se Woord.
Sing: Psalm 89-1:6
Prof. GJC Jordaan (Gert) (emeritus)
Dinsdag 11 Januarie 2022
Skrifgedeelte: Jeremia 30:1- 24; NGB Art. 3, 7
Fokusgedeelte: Jeremia 30:2; NGB Art. 3, 7
Die belofte van verlossing geboekstaaf

“D

ie Here het vir my gesê ...” so hoor ’n mens soms iemand sê.
Ons bely daarteenoor dat die “Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin
voldoende geleer word” (NGB Art. 7).
Jeremia maak daarop aanspraak dat die Here, die God van Israel,
hom opdrag gegee het om al die woorde wat Hy met hom gepraat het,
in ’n boek te skryf (Jer. 30:2). Sy aanspraak verskil van die mense van
ons tyd s’n. Hy was een van die profete wat God “deur sy besondere
sorg vir ons en ons saligheid” beveel het “om sy geopenbaarde Woord
op skrif te stel” (NGB Art. 3).
Die rede vir hierdie opdrag was dat Jeremia in Jerusalem was en
dat die boodskap ook bedoel was vir die Judeërs wat reeds in die
vreemde in ballingskap was (vgl. Jer. 29:1). Daar het hulle die las van
slawerny soos trekdiere met die juk op die skouers gedra. Die Here,
die Almagtige, bepaal die toekoms. In Jeremia 30:8 het Hy beloof dat
Hy op ’n dag die juk van Babel, die vyand van sy volk, sou afgooi. Hy
sou sy volk bevry. Hierdie belofte sou eers veel later vervul word.
Natuurlik het die Here Jeremia deur sy Gees daartoe gedring om
dit op te teken ter wille van ons, gelowiges in die tydvak van die Nuwe
Testament. Die bevryding uit die ballingskap wat God in Jeremia 30
beloof het, was ’n voorspel tot die groot bevryding uit die mag van
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die sonde wat God deur Christus bewerk het. Hy bewerk steeds die
bevryding van iemand wat in die slawebande van die sonde vasgevang
sit. Hy maak vry, Hy verlos. Hy doen dit in en deur sy Seun. Dit is die
groot belofte van verlossing.
Sing: Psalm 119-2:16 / Psalm 119-1:33
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Woensdag 12 Januarie
Skrifgedeelte: Openbaring 21:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 21:3-4
Wat ’n wonderlike vooruitsig!

I

s daar nog hoop in ’n wêreld wat toenemend deur geweld, plaasmoorde, sedelike verval en openlike verwerping van God en sy gebod gekenmerk word? Die koerante en televisie basuin dit daagliks uit, en
dan wonder ons of God nog in beheer is.In ons teksgedeelte bevestig
God dat Hy nog in beheer is en dat Hy heers oor die kerk, die heelal
en die geskiedenis. Daar is beslis hoop vir ’n wêreld wat onder die
gevolge van die sonde ly. God wys ons op die wonderlike vooruitsig
wat op sy kinders wag. Jesus Christus het aan die kruis en deur sy
opstanding die breuk wat deur die sonde veroorsaak is, herstel; die
sondegebrokenheid van hierdie wêreld gaan vervang word met ’n
nuwe hemel en aarde.In ons teks sien ons wat die hoogtepunt van
hierdie herskeppende werk gaan wees. Alles en almal word nuut! Ons
gaan weer in ’n “paradys” woon soos wat dit was voor die sondeval, in
’n perfekte verhouding met God. Daar gaan geen sonde meer wees
nie en die gevolge van die sonde – trane, dood, leed, smart en pyn
– sal ook nie meer daar wees nie. Hierdie hoop is net vir God se
kinders bedoel, want diegene wat God verwerp, se lot is die ewige
verdoemenis.Wat beteken dit vir ons vir vandag? Moenie moedeloos
teen die huidige omstandighede vaskyk nie. Weet dat God in beheer
is en dat ons op pad is om saam met God in ’n nuwe wêreld te woon
wat nie meer deur die gevolge van die sonde geteister sal word nie.
Sing Skrifberyming 18-6:1, 3, 4
Ds. JG van der Walt (emeritus)
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Donderdag 13 Januarie
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 2:13-16
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 2:13
Is die Bybel mensewoorde of God se Woord?

A

l die verskillende benaderings oor die Bybel val op die uiteinde
in twee alternatiewe in. Die een is dat die Bybel maar eintlik net
mensedenke oor God is. Dit is ’n siening wat in ons hedendaagse
“moderne” wêreld al hoe meer populêr word, veral omdat daar
heelwat “verligte” teoloë is wat hierdie siening voorstaan. Die ander
benadering is, soos ons ook bely in NGB Artt. 2-7, dat die Bybel die
Woord van God is waarin Hy Homself aan die mens openbaar.
Die keuse tussen die twee benaderings het uiteenlopende nagevolge. Die eerste benadering lei tot die dood, terwyl die tweede benadering lewe beteken. Indien jy die eerste benadering sou navolg,
beteken dit dat jy maar net op jouself en die noodlot aangewese is.
Dan is al die troos en beloftes in die Bybel hol en leeg, sonder betekenis. Die logiese uiteindelike slotsom van hierdie benadering is die
denke dat God nie bestaan nie. Al dink jy so, beteken dit egter nie dat
jy die straf (die ewige dood) waarvan die Bybel praat, gaan vryspring
nie. Die tweede benadering bied vir jou troos, en jy kan alleen daarin
deel wanneer jy glo in Jesus Christus as jou enigste Verlosser en
Saligmaker. Hierdie benadering gee vir jou die sekerheid dat die
evangelie (die verlossing van jou sondedood deur Jesus Christus)
ook vir jou waar is, want God sê dit so. As die Bybel God se Woord
is, dan beteken dit dat die troos wat God daarin vir ons bied, waar is
en dat jy die straf waarvan ons in die Bybel hoor, op grond van Jesus
Christus se soenverdienste vryspring. Dan vergeet jy nie sommer
maar gerieﬂikheidshalwe wat jy gehoor het nie, maar jy leef uit wat jy
gehoor het, soos bevestig word in 1 Tessalonisense 2:13. Omdat die
Bybel God se lewende Woord is, verander dit jou lewe wanneer jy dit
in geloof aanneem en daarvolgens begin leef.
Moenie twyfel nie. Aanvaar God se Woord en leef getroos vanuit
hierdie waarheid en moenie bang wees om hierdie boodskap in woord
en daad uit te dra nie.
Sing: Psalm 118-1:1
Ds. JG van der Walt (emeritus)
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Vrydag 14 Januarie
Skrifgedeelte: Galasiërs 1:6-12
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:11, 12
Moenie van die waarheid afdwaal nie

P

aulus lê groot klem op die verskil tussen die ware evangelie en ’n
valse evangelie. Dit is belangrik om te weet wat die ware evangelie
is, want die valse evangelie lei jou in die ewige dood in.
Die valse evangelie wil jou oortuig dat jy aan God moet bewys
dat jy goed genoeg is vir Hom deur allerlei reëls en voorskrifte te
moet nakom. Verderaan in die brief verduidelik Paulus wat die ware
evangelie is wat hy van Jesus Christus ontvang het. Byvoorbeeld in
Galasiërs 2:16: “En tog weet ons dat ’n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen
deur in Jesus Christus te glo.” In Galasiërs 3:26, 27 hoor ons: “Deur
hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God,
want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou
deel van Christus geword.” (Lees gerus die brief aandagtig deur en let
op wat die ware evangelie is.)
Omdat hierdie ware evangelie van Jesus Christus af kom, hou dit
geweldig baie troos in. Jy hoef nie vir God te bewys jy is goed genoeg
vir Hom nie. Omdat jy vir Hom kosbaar is, neem Hy jou in genade op
grond van die soenverdienste van Jesus Christus aan. Deur jou geloof bevestig die Heilige Gees dat dit vir jou waar is.
Jy is egter vir God kosbaar, en daarom los Hy jou nie soos jy is nie.
Deur die Gees begin Hy jou verander in die Koningskind wat jy nou
is. Dit gebeur egter net as jy die ware evangelie glo. Leef vanuit die
waarheid dat God jou oneindig liefhet en dat Hy jou op grond van sy
genade sy kind maak.
Sing: Skrifberyming 2-4:1
Ds. JG van der Walt (emeritus)
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Saterdag 15 Januarie
Skrifgedeelte: Titus 1:1-3
Fokusgedeelte: Titus 1:2
’n Belofte van hoop vanaf ’n betroubare God

I

s daar nog hoop in ons land? Keer op keer hoor ons die beloftes
van politici dat die verlammende korrupsie nou hokgeslaan gaan
word, en keer op keer word die hoop verydel. Die rede daarvoor is dat
voordat daar nie geestelike vernuwing in die gemeenskap plaasvind
nie, sal die vrot van ’n korrupte samelewing nie ophou nie.
Die oplossing om die korrupsie, misdaad, leuens en onbestendigheid in ons land te besweer, lê nie op politieke terrein nie. Dit lê in
die gesonde geloof van Christene. Die fondament van die geestelike
herlewing lê in ’n verhouding met God. Midde-in die korrupsie, misdaad, leuens en onbestendigheid begin die oplossing by God wat
betroubaar is.
In Titus 1:2 hoor ons dat God betroubaar is. Letterlik staan daar:
“God, wat nie kan lieg nie.” Christene weet dit is waar, omdat die
Heilige Gees in hulle hart getuig dat dit die waarheid is, soos ons
ook in Artikel 5 van die NGB bely. God is die bestendige en volledig
betroubare vertrekpunt vir die evangelieboodskap (die goeie nuus
van Jesus Christus wat gekom het om jou van die slawekettings van
die sonde te verlos) wat verkondig moet word. En hierdie boodskap
gee vir ons hoop op ’n ander werklikheid van die ewige lewe.
Die ewige lewe is nie net iets wat daar ver in die toekoms lê nie. Dit
begin nou reeds binne jou huidige omstandighede. Dit gee vir jou die
positiewe werklikheid van ’n God wat vir jou sorg. Begin om hierdie
werklikheid te leef en wees daarmee ’n ligdraer binne die gemeenskap
wat so in donker vasgevang is.
Verandering en geestelike herlewing van die gemeenskap begin
by jou. Moenie in die negatiewe vaskyk nie, maar sien die positiewe
raak in die boodskap van hoop vanaf ’n betroubare God.
Sing: Skrifberyming 1-1:1
Ds. JG van der Walt (emeritus)
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Sondag 16 Januarie
Skrifgedeelte: Johannes 16:5-14
Fokusgedeelte: Johannes 16:13
’n Betroubare Helper om ons in die waarheid te lei

J

esus was slegs vir ’n kort tydjie as Mens op aarde en sy dissipels was
bedroef omdat Hy hulle gaan verlaat, soos ons hoor in Johannes
16:8. Tog was dit nie Godverlatenheid nie, want Jesus het die Heilige
Gees as voorspraak in sy plek gestuur met ’n baie spesiﬁeke doel.
Die Heilige Gees het gekom om gelowiges in die waarheid te lei.
Hierdie waarheid is deur die inspirasie van die Heilige Gees deur
sy knegte (die profete en die apostels) op skrif gestel, naamlik die
Bybel wat ons vandag het soos wat ons in Artikel 3 van die NGB bely.
Gelowiges weet dat die Bybel God se Woord is, omdat die Heilige
Gees in hulle hart getuig dat dit die Woord van God is, soos ons in
Artikel 5 van die NGB bely.
Jesus se belofte om die Heilige Gees as Voorspraak in sy plek te
stuur, hou geweldige troos in, want die Heilige Gees intensiveer die
boodskap van Jesus dat God ons só oneindig liefhet dat Hy sy Seun
gestuur het sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar
die ewige lewe sal hê (vgl. Joh. 3:16-18).
Glo jy in Jesus as jou enigste Verlosser en Saligmaker? Indien jy
ja sê, wees dan verseker dat God jou liefhet en dat sy beloftes wat jy
in die Bybel vind waar is. Skryf sy beloftes neer soos wat jy dit vind
wanneer jy met God se Woord besig is deur persoonlike Bybelstudie,
gesamentlike Bybelstudie met medegelowiges en wat jy hoor in
Woordverkondiging, en weet dat jy ’n betroubare Helper het om jou
in die waarheid te lei. Bid dat die Gees jou sal lei wanneer jy besig is
met God se Woord.
Sing Psalm 34-1:1, 5
Ds. JG van der Walt (emeritus)
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Maandag 17 Januarie
Skrifgedeelte: Johannes 20:30-31
Fokusgedeelte: Johannes 20:31; NGB, Art. 2-7
Die openbaring van God is noodsaaklik om tot geloof te kom en
in die geloof te bly

J

ohannes gee duidelik die doel waarom hy skryf, en ons kan hierdie
doel toepas op die hele Woordopenbaring: “… dat julle kan glo
… en deur te glo … te kan lewe.” Bedoel Johannes “om tot geloof te
kom” of “om aan te hou glo”?
Die noodsaaklikheid van die Woordopenbaring het ons “tot geloof
kom” én ons “aanhou glo” in die oog. Ons bely in NGB Artikel 3 dat
“God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid die profete en
apostels beveel het” om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel – die
“ons” hier is ons wat reeds glo; en in NGB Artikel 2 bely ons dat Hy
HOM in sy Woord bekendmaak “soveel as wat vir ons in hierdie lewe
nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort”
– “hulle” impliseer óók die wat nog tot geloof moet kom.
My voorganger in ’n vorige gemeente het ’n pa aangesê om vir sy
kind wat op die Koningskinderskamp was, elke dag ’n gedeelte uit Johannes te lees. Nadat hy Johannes van voor tot agter deurgelees het,
het die pa self tot geloof gekom en later diaken in die gemeente geword! Sy belydenis was: “Jy kan nie die goed lees en nie daardeur geraak word nie”. Soos ons in NGB Artikel 5 bely: “… omdat die Heilige
Gees in ons hart getuig dat hulle van God is.”
Ek luister na Haydn se Seven last words of Christ: Ek is dors!
(Joh. 19:28) en wonder: Hoeveel mense rondom ons, wat aan HOM
behoort, dors na die evangelie wat die geregtigheid van God so troosvol aan ons verkondig?
Jesus sê: “Salig is dié wat honger en dors na die geregtigheid,
want hulle sal versadig word” (Matt. 5:6). Alles wat ons nodig het om
ons geestelike dors te les, vind ons in die Woord van God.
Sing: Psalm 69-1:6, 7, 9, 12
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)
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Dinsdag 18 Januarie
Skrifgedeelte: Galasiërs 1:1-9; 3:10-14; NGB, Art. 2-7
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:8
Die Woordopenbaring van God is noodsaaklik vir ons saligheid
én diens

D

ie Anathema (vervloeking/ban) is iets waarmee die kerk in die
geskiedenis optree teen húlle wat leerstellig ander sienings het.
Tydens die Konsilie van Trente (1545-1563) het die Rooms-Katolieke
Kerk 126 “anathemas” oor die leer van die 16de-eeuse Reformasie
uitgespreek.
Dit is ironies dat die Reformasie juis gaan oor die noodsaaklikheid
van die Skrif alleen, nie net vir ons saligheid nie, maar óók vir die wyse
waarop ons God in die kerk moet dien. NGB Artikel 7: “Aangesien die
hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie,
anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie
– ja, al was dit ook ’n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê”
(Gal. 1:8).
Hoekom is dit vir Paulus so noodsaaklik om by die suiwer Woordopenbaring te hou? Want as jy eers jouself die reg toe-eien om vir
die erediens dinge na eie goeddunke tot die Skrif toe te voeg (Rome
se sakramenteleer en praktyk), sal jy spoedig ook dinge byvoeg
wat die evangelie in gedrang bring (anathema oor elkeen wat bely:
Geregverdig deur die geloof alleen).
Die evangelie is juis dít: Die MENS, Jesus Christus, met MY
VLOEK, hang aan die VLOEKHOUT (Gal. 3:13). In Galasiërs 3:10,
13 gebruik Paulus ’n ander Griekse woord waarmee hy verwys na die
mens én die kruishout wat deur God vervloek is. Christus se liefdesdaad aan die kruis van Golgota vra vir liefde van ons kant. “As iemand
die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ’n vervloeking wees!
Maranáta!” (1 Kor. 16:22). “As iemand My liefhet, sal hy my woord
bewaar” (Joh. 14:23).
Sing: Psalm 119-1:2, 7
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)
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Woensdag 19 Januarie
Skrifgedeelte: 2 Timoteus 3:10-17
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 3:15-17
Die volkomenheid van die Skrif

I

s die Bybel genoeg? Daar is tog baie dinge wat ons nog wil weet en
dit staan nie in die Bybel nie.
Via die internet het ons soveel toegang tot allerhande inligting.
Daarom is ons geneig om meer te wil weet – ook oor God, en ons en
wat ons glo.
In 2 Timoteus 3:15-17 maak Paulus dit duidelik: die Bybel is deur
God self geïnspireer en het die vermoë om ons alles te leer wat nodig
is om te verstaan wat ons verlossing in Jesus Christus beteken, en
watter reaksie daar by ons moet wees in ons lewe voor die Here.
Paulus sluit hierdie gedeelte af met die woorde in vers 17 (AFR33):
... sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk
volkome toegerus.
Die Griekse woord vir volkome wat tweemaal hier voorkom,
beteken om volledig toegerus te wees, of om volledig voorsien te
wees met wat nodig is.
Die Woord van God is dus genoeg. Genoeg om te verstaan wat
ons verlossing in Christus behels en hoe die Here wil hê dat ons hierop moet reageer. Al wil ons dalk meer weet, is dit wat die Here ons
leer in sy Woord, genoeg. Dit sê nie te min nie, ook nie te veel nie. Dit
is volkome.
In die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 7 bely ons immers:
Ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat
alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer
word.
In ’n wêreld vol sonde, wat al hoe minder wil weet van God en sy
Woord, is ons opdrag (net soos vir Timoteus) om te bly by wat ons
glo. Alles wat ons nodig het om te weet, staan in die Here se Woord.
Bestudeer dit, oefen jou daarin, laat dit jou slyp en vorm – sodat ook
jy volkome toegerus sal wees vir elke goeie werk.
Sing: Psalm 119-1:39
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)
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Donderdag 20 Januarie
Skrifgedeelte: Openbaring 22:6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:18-19
Moenie by die Woord byvoeg of wegneem nie

D

ie mens is ’n nuuskierige wese. Ons wil gedurig meer weet. En
ons hou daarvan om aan iets te torring. In vandag se tyd is dit
amper vreemd om iets te los net soos dit is. Ons wêreld en ons goed
verander die heeltyd.
Soms wil ons dit met die Bybel ook doen. Ons wil meer weet. En
partykeer is die versoeking groot om daaraan te wil verander. Dit
gebeur veral as daar dinge in die Bybel staan wat vir ons moeilik is
om te verstaan, of as dit nie inval by ons vooropgestelde idees nie.
Ons wil byvoeg. Of wegneem. Deur die loop van die kerkgeskiedenis
was daar ’n hele paar kere wat mense dit wou doen.
Maar die Here leer ons in ons teksgedeelte: Ons mag niks byvoeg
of wegneem nie. Daar is ook ’n dreigement by: As jy wil byvoeg, sal
die Here vir jou die plae waarvan die Bybel vertel, byvoeg. As jy wil
wegneem, sal die Here jou deel aan die boom van die lewe en aan die
heilige stad in die hiernamaals wegneem.
Die Here se Woord is volledig genoeg – presies soos Hy dit wil hê.
Daarin is sy wil volkome geopenbaar. Alles wat ons nodig het om te
weet van verlossing in Jesus Christus, is daarin opgeteken. Alles wat
ons nodig het om te weet van hoe ons reaksie op die evangelie moet
wees, ook.
Moenie byvoeg nie. Moenie wegneem nie. Lees die Woord soos
dit is, glo dit, leef dit!
Sing: Psalm 119-1:39
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)
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Vrydag 21 Januarie
Skrifgedeelte: Romeine 10:5-15
Fokusgedeelte: Romeine 10:8
Jy omhels, leef en vertel ’n duidelike boodskap

D

ie boodskap is nie onduidelik, ’n misterie, ’n geheim nie. Jesus
het gekom na die aarde, vir sondaarmense gesterf en betaal, die
dood oorwin met die opstanding, die oorwinning en nuwe lewe behaal.
Die Bybel openbaar die goeie nuus duidelik. Dit is naby ons (vs 8). Jy
hoef nie iewers heen te gaan om dit te ontdek nie, dit is hier by jou, in
die Woord. Die teksvers (vs 8) verwys na Deuteronomium 30:14 waar
daar staan: “Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy
ken dit, jy kan daarvolgens lewe.”
Hierdie duidelike boodskap van redding moet alle mense bereik.
Ons sien in Romeine 10:
• iemand word gestuur (vs 15),
• die gestuurde verkondig (vs 14)
• iemand hoor die boodskap wat verkondig word en glo (vs 14)
• dan roep hy die Here aan (vs 14)
• en elkeen wat die Here aanroep sal gered word (vs 13)
Waar pas jy in by bogenoemde proses? Wat is waar van jou lewe?
Al die bogenoemde punte is vir jou bedoel en op jou van toepassing.
Die duidelike openbaring van die evanglie moet deur jou gehoor,
omhels, geleef en verkondig word.
Sing: Psalm 66-1:1, 7
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Saterdag 22 Januarie
Skrifgedeelte: Johannes 5:31-47
Fokusgedeelte: Johannes 5:39
Die vraag is nie of jy alles weet en verstaan nie, die vraag is:
Gaan jy reageer op dit wat jy wel verstaan?

D

ie Bybel vertel nie alles van God, alles wat Hy doen en presies hoe
en hoekom Hy dit doen nie ... maar die Bybel openbaar duidelik
en genoeg hoe ons Hom kan ken en in ’n persoonlike verhouding met
Hom kan staan. Die Bybel is duidelik oor Wie God is, hoe ons gered
kan word deur geloof in Christus, en hoe ons moet lewe onder leiding
van die Gees. Tog is daar soms ’n blindheid omdat ek my eie agenda
in die Skrif wil indra, soms wil ek nie dit wat duidelik daar staan, in die
geloof omhels en leef nie.
In die teksvers sien ons dat die Jode besig is met die Bybel, dat
hulle daarin die ewige lewe soek, maar tog word hulle verblind deur
hulle eie verwagting van ’n aardse verlosser wat hulle sal bevry van
die Romeinse oorheersing. Hulle raamwerk van verdienste en goeie
lewe tot redding verblind hulle om die duidelike genade van God in
Christus raak te sien. Hulle trek nie die lyn van die vervullling van die
Ou-Testamentiese profesieë tot by Christus nie. Hulle soeke in die
Skrif word vertroebel deur hulle fokus op hulleself (vs 44).
Die werk van die Here Jesus op aarde is egter duidelik (vs 36), die
Vader getuig oor die Seun (vs 37), maar die Jode se ongeloof laat die
boodskap by hulle verbygaan (vs 38).
Ons kan soms onsself ingrawe en verstrengel in onduidelike randsake van die openbaring, maar die duidelikheid van God se genade,
die duidelike opdrag tot geloofsomhelsing van Christus as Verlosser
en Koning, en die uitlewing van God se wil wat duidelik is, verdof in
die soeke en naspeur van onduidelikhede.
Omhels, glo en leef eers wat die Bybel duidelik openbaar, binne
’n verhouding met Hom sal God, deur die werking van sy Gees, jou
verder begelei.
Sing: Psalm 119-1:37
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Sondag 23 Januarie
Skrifgedeelte: Jesaja 55 (AFR83)
Fokusgedeelte: Jesaja 55:8-11; NGB, Art. 3
Die woord werk soos reën en sneeu in die dorheid van jou hart.
Gee daarop ag!

W

anneer die Here in Jesaja 55:8 verklaar dat sy gedagtes nie ons
gedagtes is nie, en ons optrede nie soos syne is nie, dan sê Hy
dat Hy anders as ons is. Hy is heilig en ons is sondig. Toegee aan
sonde het tragiese gevolge. Die volk tot wie Jesaja 55 oorspronklik
gespreek het, was daaroor in ballingskap. Waar gaan ons opeindig as
ons nie ons sondige selfgerigtheid stop en agterlaat nie?
Is dit enigsins moontlik dat ons gedagtes en optrede soos die gedagtes en optrede van die Here kan word? Ja, God maak dit vir ons
moontlik! Soos reën en sneeu uit die hemel die aarde verkwik en
vrugbaar maak, so verkwik sy woord ons dorre harte en maak ons
vrugbaar vir Hom. Hy het selfs sy vleesgeworde Woord (sy Seun)
uit die hemel aan ons gegee. Sy Seun het nie net sy gedagtes en
optrede in volmaaktheid aan ons bekend kom maak nie, Hy het ook
aan die kruis die straf vir ons eiewilligheid en selfgerigtheid kom dra.
Daar het sy genade nie opgehou nie. Hy het sy bekendmaking
deur sy Gees aan sy profete en apostels op Skrif laat stel om ons
genoegsaam te leer wat ons moet weet om sy gedagtes en optrede
te ken, sodat ons daarvolgens kan leef, en ons gedagtes en optrede
soos syne kan word.
In ons teks is daar ’n belofte: die Woord van die Here keer nie onverrigtersake na Hom terug nie. Jy wat verlossing in Christus ontvang
het, stel jouself voortdurend, gewillig en met blydskap aan God se
Woord bloot. So word jy wat dors is, verkwik (vs 1). Jy leer immers
wat die wil van die Here is (vs 6), en die water van die evangelie maak
jou hart vrugbaar om ’n volle oes vir Hom in jou lewe te lewer.
Sing: Psalm 25-1:2, 6
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Maandag 24 Januarie
Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:13 – 2:3 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:23; NGB, Art. 7
Gee ag op die Bybel, want daardeur wek die Heilige Gees
wedergeboorte en ’n lewe van geloof binne jou

D

ie Woord van die Here keer nie onverrigtersake na Hom terug nie
– so het ons gister uit Jesaja 55:11 gehoor. Die Woord werk in ons.
In 1 Petrus 1:23 leer ons dat die Woord van die Here wedergeboorte
in ons wek.
Wat is die wedergeboorte? Die wedergeboorte is daardie moment
waar die Heilige Gees deur die werking van die woord die vlammetjie
van geloof in jou aan die brand steek. Soos ’n pa en ’n ma gesamentlik
deur die Here gebruik word om ’n nuwe lewe te verwek, so wek God
deur die werking van Woord en Gees die wedergeboorte binne ons.
Hoe weet jy of jy wedergebore is? ’n Vlam wat brand, het ’n eﬀek.
Die eﬀek is lig en hitte. Wedergeboorte het ’n eﬀek. Die eﬀek is sigbaar
in ons lewe. Ons strewe nou om te lewe soos die Here in sy Woord
aan ons openbaar. Net in die verse rondom die teks waar oor die wedergeboorte gepraat word, word die volgende kenmerke uitgelig wat
’n wedergeborene, gedring deur Woord en Gees, nastreef:
• Vers 14: Die strewe om nie meer volgens die begeertes van die ou
(sondaar) mens te lewe nie.
• Vers 16: Die strewe na heiligheid (om heilig te wees, wat God is
heilig).
• Vers 22: Die strewe om in ongeveinsde (opregte) liefde te lewe.
• Hoofstuk 2:1 Die strewe om elke vorm van kwaad te laat staan.
Die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 7 bely dat die Woord
ons alles leer wat ons nodig het om God te ken en heilig voor Hom te
lewe. Stel jouself daarom voortdurend biddend aan die Woord van die
Here bloot, sodat die Heilige Gees in jou kan werk en jou kan dring
om vir ons hemelse Vader te leef. So keer die Woord van die Here
inderdaad nie onverrigtersake na Hom toe terug nie.
Sing: Psalm 119-1:63
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Dinsdag 25 Januarie
Skrifgedeelte: Hebreërs 4:1-13
Fokusgedeelte: Hebreërs 4:12-13
Ons moet aan die Here rekenskap gee

D

aar is verskillende maniere waarop mense rekenskap kan gee of
probeer gee. In die eksamen gee jy rekenskap aan jou dosent oor
hoe goed jy geleer het. Soms gee mense egter rekenskap oor hoe
goed hulle ’n maat of vriend afgeskryf het. Die rekenskap wat gegee
word, kan dus die toets van integriteit weerstaan, of dalk kan dit glad
nie staande bly voor God se diepsnydende ondersoek nie.
Ons gedrag is soms so. Ons is nie soseer begaan of dit wat ons
doen of sê, werklik eerlik is nie. Ons vra liewer: Bevorder dit my
saak of my aansien voor die mense? By die werk kan ek selfs goeie
rekenskap gee as wat ek doen, verkeerd gemeet word. Ek kan die
besigheid se kredietsaldo bevorder deur dalk my kliënte te bedrieg.
My baas sal tevrede wees, maar kan my optrede die toets deurstaan
wat die die Here aanlê?
Wanneer dit gaan oor rekenskap, is dit uit ons gelese gedeelte
duidelik: Die Bybel meet anders oor ons dade as die maatstaf wat
mense soms gebruik. Ons teksgedeelte sê ons moet aan die Here
rekenskap gee. Ek kan dalk ander mense se rekenskapstoets slaag,
terwyl ek glad nie by God se toets verbykom nie. Voor die Here lyk
my balansstaat totaal anders as voor mense Die Hebreërskrywer sê
die Woord dring diep in my hart in en beoordeel wat my gedagtes en
bedoelings was. Dis skerper as ’n swaard en ontleed noukeurig. Die
Here se gebooie sal bepaal of dit wat die ontleedmes blootlê, gesond
of siek is.
As my optrede en bedoelings deur die Here ondersoek word, slaag
ek nog die toets, of staan ek diep skuldig voor die Here? Ons kan die
Here nooit bedrieg as Hy ons dade meet nie.
Sing: Psalm 51-1:5
Ds. KA Janse van Rensburg (Anton) (emeritus)
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Woensdag 26 Januarie
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:18 – 2:16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 1:18 – 2:16
God se wysheid is dwaasheid vir die wêreld

D

ie evangelie is eenvoudig, geestelik en onopgesmuk: dit is die
Seun van God aan ’n kruis. Jy en ek wat so gewoond geraak het
aan dié boodskap, moet daaroor probeer dink soos ’n ongelowige,
natuurlike mens: “Geen pa maak tog só met sy kind nie!”
Niemand verstaan dit slegs deur skerp intellek of menslike sintuie
nie. Geen menslike argument oortuig jou van die noodsaaklikheid
daarvan nie. Dit kom klaar sonder opgesmukte woorde, ’n mooi stem,
fyn mikrofoontegniek en vername predikers. Dié woord se krag setel
in God. Dit is hemels, geheimenisvol en geestelik. Net die Gees van
God maak dit vir jou oop, maak jóú daarvoor oop en stel jou in staat
om die waarde daarvan te beoordeel (2:10-15).
Paulus was self ’n geleerde teoloog. Die kruis van Jesus Christus
was vir hom ook dwaasheid, onsin, ’n struikelblok en ’n aanstootlikheid.
Totdat die opgestane Gekruisigde self die skille van sy oë laat afval
het (Hand. 9).
Wat verwag jy van jou dominee? Gee die eenvoud van jou tuisgemeente en die swakheid van jou ouderling jou aanstoot? Dan moet
die krag van Jesus se kruis vandag die wêreldse skille van jou oë afhaal, want: “… wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die
geleerdes te beskaam …” (1:27).
Sing: Skrifberyming 8:1, 2
Ds. J Botha (Johan) (emeritus)
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Donderdag 27 Januarie
Skrifgedeelte: Lukas 24:36-49; NGB, Art. 2-7
Fokusgedeelte: Lukas 24:45
Geloof kom nie uit die mens self nie

N

ie minder nie as tien maal verskyn die Here Jesus aan sy dissipels
ná die opstanding. Elkeen van hierdie verskynings is baie spesiﬁek en het ’n doel. Op hierdie eerste dag van die opstanding verskyn
Jesus aan verskeie mense op verskillende tye. Reeds vroeg by die
graf aan Maria, later aan ’n klompie vroue, aan Petrus. So ook later
die aand aan die Emmausgangers.
As hierdie twee manne van Emmaus terugkom by die dissipels in
Jerusalem, is daar steeds baie verwarring en onsekerheid oor presies
wat aan die gang is. Niemand kan begryp wat dit regtig beteken dat
Jesus opgestaan het uit die dood en so die dood oorwin het nie! Terwyl
hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde. Hier is die persoon
van ons Here self teenwoordig, en steeds is daar onsekerheid.
Al is daar feite op die tafel, gebeur dit steeds dat mense nie glo nie.
Geloof is immers nie iets wat uit die mens self kom nie. Ons belydenis
omskryf dit so deeglik in Artikels 2-7 van die NGB, in die wyse waarop
die Heilige Gees werk in die harte van mense. Hoe die Heilige Gees
selfs die blindes kan laat tas aan die werklikheid van die evangelie.
As die Here Jesus nie ons verstand open om die Skrif te verstaan
nie, as die Heilige Gees nie self die skilfers van ons hart en gedagtes
wegneem nie, sal ons altyd siende blind wees.
Die Heilige Gees is nie net die Outeur van die Heilige en Goddelike
Skrif nie, maar is Self ook die Sleutel om die volheid daarvan te ontsluit.
Mag die Heilige Gees ook in u hart getuig van die waarheid van
God se Woord.
Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. LJE Venter (Lourens) (Centurion)
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Vrydag 28 Januarie
Skrifgedeelte: 2 Petrus 1:10-21; NGB, Art. 2-7
Fokusgedeelte: 2 Petrus 1:20-21
Die waarheid kan nie twee dinge beteken nie

G

een profesie is ’n saak van eie uitleg nie. Hierdie woorde plaas ’n
baie spesiﬁeke beperking op die wyse waarop ons as gelowiges
die Bybel moet en kan verstaan. In kort kom dit daarop neer dat jy nie
self kan verklaar wat die Bybel beteken nie. Jy kan nie ’n opinie hê oor
wat jy dink die Bybel beteken nie.
Die Outeur van die Skrif, God die Heilige Gees, gee immers self
betekenis aan die teks. Dit gebeur tog so maklik dat mense hulle eie
betekenis en eie gevoel en denke “inlees” in die Bybel. Die sogenaamde “insigese” in plaas van eksegese.
Dit beteken glad nie dat ons as gelowiges, soos sommige ou
vaders veral uit die Roomse tradisie, die Bybel as te heilig beskou dat
enige gewone lidmaat nie die Bybel mag lees nie. Wat dit wel bedoel,
is dat ons nie die Bybel kan lees sonder om die geheel van die Bybel
in ag te neem nie. Ons kan en mag nie blote versies aanhaal en buite
konteks vir onsself ’n eie geloof bou nie.
Daarom ook dat ons bely in NGB Artikel 7 oor die volkomenheid
van die Skrif dat niemand anders mag leer as wat ons deur die Heilige
Skrif geleer word nie, al is dit ’n engel uit die hemel. Niemand mag
na eie willekeur byvoeg of weglaat wat die Heilige Gees in ewigheid
vasgelê het nie.
So word ons onderrig deur die Heilige Gees dat die waarheid nie
twee dinge kan beteken nie, maar wel dat die waarheid op duisende
maniere, in al die fasette van ons lewens, van toepassing is. Mag die
Heilige Gees ook in u hart werk om die waarheid van die evangelie
vas te glo en u lewe daarop te bou.
Sing: Psalm 119-1:1, 4
Ds. LJE Venter (Lourens) (Centurion)
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Saterdag 29 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 119:17-24 (AFR20); NGB, Art. 7 (eerste twee
sinne)
Fokusgedeelte: Psalm 119:24
Vind jou vreugde in God se rigtingwyser vir jou lewe

D

ie wêreld is vir die gelowige ’n vreemde en gevaarlike plek. Die
oomblik toe ons deur die Heilige Gees vernuwe is, het ons vreemd
geraak vir die wêreld en die wêreld vir ons. Ons dink nie meer soos
ongelowiges rondom ons nie. Ons tree nie meer so op nie. Ons het
ander beginsels en vertrekpunte. En hoe meer ons na die beeld van
Christus omvorm word, hoe vreemder raak ons vir die wêreld. Hulle
weet nie meer wat om met ons te maak nie. Ons is die “odd ones out”.
En natuurlik spreek ons optrede hulle sondige gewetes aan. Daarom
is ons vir die wêreld ’n probleem. Dit wil ons nie hier hê nie. Ons is nie
meer welkom nie. En die wêreld maak geen geheim van sy vyandigheid teenoor gelowiges nie.
Ons benodig dus ’n betroubare padkaart of GPS om ons veilig deur
hierdie lewe te lei. Ons het ’n rigtingwyser nodig om ons op die regte
koers te hou, weg van die slaggate en moontlike afdraaipaadjies. Ons
het ’n GPS nodig wat nie van hierdie wêreld is nie – en dit is presies
wat ons het in die Woord van God. Terwyl die digter ’n verskeidenheid
verskillende woorde gebruik, is hy in wese besig om die volheid van
dit wat God aan ons openbaar het, te omskryf. (Dit is natuurlik nie
moeilik om hier die sprong te maak na Jesus as die mensgeworde
Woord wat God nog meer duidelik aan ons kom bekendmaak het
nie! Sien Joh 1.1-4.) God se Woord is ons betroubare raadgewer. Dit
hou ons op koers. Dit hou ons staande te midde van minagting en
bespotting. Dit hou ons regop te midde van direkte en openlike aanvalle op ons geloof.
Laat ons opnuut soos die digter verwonderd staan en erns maak
met die Woord. Laat ons daarna smag met ons hele wese. Laat ons
ons vreugde daarin vind, want dit is God se betroubare rigtingwyser
vir ons lewe!
Sing: Psalm 119-1:7, 8
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

• 32 •

Sondag 30 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 119:41-48 (AFR20)
Fokusgedeelte: Psalm 119:46
“Waar die hart van vol is, loop die mond van oor”

E

k wil jou graag drie vrae vra: Hoe maklik praat jy met ander oor
jou geloof; deel jy Wie die Here is en wat sy verlossing vir jou
beteken? Hoeveel tyd spandeer jy aan Facebook, Netﬂix, televisie
kyk of koerant lees teenoor of in verhouding met die hoeveelheid tyd
wat jy in die Woord en gebed spandeer? Is daar ’n verband tussen
hierdie twee sake?
Die psalmdigter se hart is vol van God se Woord. Hy sê selfs twee
maal dat hy dit liefhet – ’n beskrywing wat amper vreemd op ons ore
val. Hy reik daarna soos iemand na ’n kosbare besitting. Hy vind sy
vreugde daarin. Hy wil vir ewig en altyd God se wet gehoorsaam en
hy leef in die wye ruimte wat God se wet vir hom skep en waar hy
weet hy veilig sal wees.
Hoe kom dit dat die digter so voel oor God se Woord? In vers 41
smeek hy dat God se troue liefde en verlossing sy deel sal word – beloftes waarvan hy hoor in die Woord. Hy is so oortuig van daardie beloftes dat dit ’n antwoord is vir die spotter wat vra: “Waar is jou God?”,
’n betroubare woord wat hy met ander kan deel en waaroor hy selfs
nie skaam is om voor (ongelowige?) konings of mense van aansien
te praat nie.
Wat vir die digter nog net in die voortuitsig was, is vir ons ’n sekerheid. God se troue liefde (verbondsliefde) en verlossing het vir ons ’n
vaste sekerheid geword in Jesus Christus. Hoe kan ons dan anders
as om vol te wees van verwondering en liefde vir God se Woord waarin ons hierdie waarheid leer ken? Hoe kan ons anders as om so vol te
wees daarvan dat ons oorloop sodat ander ook kan hoor? Waarvan
is jou hart vol?
Sing: Psalm 119-1:13, 14
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)
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Maandag 31 Januarie
Skrifgedeelte: Psalm 119:105-112; Johannes 1:4, 5 (AFR20)
Fokusgedeelte: Psalm 119:105
Leef in die lig van die Woord!

E

lkeen van ons het sekerlik al in die nag in padverleggings beland.
Die onsekerheid, die angs, die besef van gevaar omdat niemand
presies seker is waar wie moet ry nie en niemand ordentlik kan sien
wat gaan vir wat nie.
So voel ons as gelowiges baie maal op ons lewenspad – en duidelik ook die digter van Psalm 119. Oral is daar gevare, van binne en
buite. Van binne onsekerheid oor die toekoms van die land, Covid
se impak en selfs my verhouding met God. Van buite die gevaar van
goddeloses wat dit al moeiliker en gevaarliker maak om ons Here vrylik te dien.
Hoe bly ons veilig? Leef in die lig van die Woord! Laat die lig van
God se Woord die duisternis binne en buite jou verdryf. Dit ervaar
ons by uitstek in die verlossingswerk van Jesus – die mensgeworde
Woord wat deur die Gees in elke gelowige woon.
Drie foute maak ons ongelukkig baie maal:
• Ons leef nie in die lig wat ons het nie. Ons dink die Woord het nie
iets te sê vir ons spesiﬁeke omstandighede nie.
• Ons wil nie in die lig leef nie! (Seker die mees algemene probleem.)
Ons wil die duisternis in en dan is ons vies as ons val en seerkry.
• Ons het die lig, maar dit skyn so ﬂou dat ons steeds nie kan sien
waar ons gaan nie. Ons ken die Woord so gebrekkig dat ons steeds
in situasies beland waar ons nie weet wat om te doen nie.
Die regstelling vir al drie is dieselfde: toewyding en gehoorsaamheid.
Ons moet hoor wat God sê en ook gaan doen wat God sê. Ons moet
die lig gebruik wat God vir ons gee. Dan sal ons nie op afdraaipaadjies
en in slaggate beland nie, maar op die regte pad bly. Leef in die lig
van die Woord!
Sing: Psalm 119-1:39, 40
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)
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FEBRUARIE
Tema: Die mens – beeld van God, my naaste, verhouding
met die owerheid (NGB Art. 14, 16)

O

p grond van God se Woord glo en bely ons dat die mens die kroon van
God se skepping is en hoegenaamd nie ’n toevallige produk van evolusie
nie (soos die aanhangers van Darwinisme glo). Nadat die Here die heelal in
ses dae geskep het, het Hy die mens gemaak – die mens is ’n unieke wese met
’n unieke doel en unieke gawes en vermoëns. Die skepping van die mens was
die hoogtepunt van God se skeppingswerk. As manlik en vroulik het God die
mens na sy beeld geskape.
Ons as mens is geskape om geheel-en-al tot eer van ons Skepper te lewe,
met verstand, hart en hand. God het aan ons ’n verstand gegee om Hom te
ken, ’n hart om Hom lief te hê en met ’n wil om Hom te dien. Die mens is
nie bloot “beeld van God” in bepaalde eienskappe nie: hy is ook beeld van
God as verteenwoordiger van God op aarde – die kroon van sy skepping –
om daaroor te heers, dit te beskerm en te bewaak. Hiertoe het God die mens
goed geskape, geseënd met ryke gawes om ons roeping as kroon van God se
skepping te vervul.
Ongelukkig het die mens se sondeval die goeie en volmaakte skepping
van God bederf. Die mens het nie alleen geval in sy verhouding tot God nie,
maar ook in die verhouding tot sy naaste. Alleen in Jesus Christus kan die
verhouding tot God en verhouding tot die naaste herstel word.
Ons goeie God het in sy goedheid die owerheid ingestel. Ons glo God wil
die rustige lewe op aarde in stand hou. Daarom is daar owerhede, konings
en vorste. Ons glo dat God die volk kan gebruik om die owerheid aan te wys,
maar die owerheid regeer op gesag en kragtens die instelling van God. Waar
daar opgestaan word teen die gesag wat bo die mens aangestel is, soos ons
veral in ons tyd in studentekringe daarmee te doen kry, heers daar chaos en
bandeloosheid.
Ons moet vir ons owerhede bid – God gebruik hulle immers om aan ons
’n stil en rustige lewe te verseker, sodat sy Koninkryk kan uitbrei. Ons weet
dat ons aan God meer gehoorsaam moet wees as aan die owerheid. Ons
mag nie aan die owerheid gehoor gee wanneer dié ons beveel om dinge te
doen wat in stryd is met die Woord van God nie. Andersins moet ons ons
egter onderwerp en die owerheid daadwerklik steun in die uitoefening van
sy gesag. Wetsgehoorsaamheid is ons plig, ons roeping.
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Dinsdag 1 Februarie
Skrifgedeelte: Genesis 1:26 – 2:4
Fokusgedeelte: Genesis 1:26, 27
My Godsbeeld nie deur gestremdheid verduister nie

W

at ’n genade dat Genesis 1:26 en 27 ingeskryf is op die eerste
Bybelbladsy. Genadewaarheid om die seer van gestremdheid
nie te heel nie, maar in verstaansperspektief te plaas. Die boek
Genesis neem immers nie as uitgangspunt dat die mens uit die newel
van die oertyd tevoorskyn kom nie, maar dit gryp terug na die eerste
minuut toe die horlosie van die tyd begin tik het.
Ses skeppingsdae in Genesis 1. En op die sesde dag die genesis
(begin) van die mens. Die mens in soveel uitnemender waarde en
betekenis bo al die ander skepsele. Want die Here sê: “Kom Ons
maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld ...”
Die uniekheid van die mens is duidelik ... Ook die gestremde mens!
Beeld van God. Skadubeeld ... Nie beter mens en swakker mens nie.
Nie gestremd en nie-gestremd nie. Maar beelddraer, hoe gering ook
al. En ook gelykenis. Gelykenis in lewende lywe ... Mens op aarde met
’n hemelse boodskap. Verteenwoordiger sonder oë dalk, maar met ’n
mond. Sonder bene dalk, maar met krukke. Sonder ’n gesonde IK,
maar iemand met ’n hart. Voluit mens, deur God geskape. Om God
se heerlikheid te weerspieël op ’n eie manier. Op aarde ... namens die
lewende Here.
Gestremd dalk, maar ook van so ’n mens is opgeskryf: “Kom ons
maak die mens.” Goddelike besluit. En hoe onvolmaak ook al te durf
vra:
“Hoe is ek (gestremde) mens dan tog u gunsteling,
net bietjie minder as ’n hemeling?” (Ps. 8:3)
Die Skeppergod, Hy alleen gun jou die lewe, om Christus wil.

Sing: Psalm 8-2:1, 2, 3
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Woensdag 2 Februarie
Skrifgedeelte: Psalm 8
Fokusgedeelte: Psalm 8:1, 10
Verwondering oor die Here, jou Skepper

P

salm 8 maak ’n lofpsalm in ons almal wakker. Wanneer ons die
mooie en die wonder van God se skepping beleef, vervul dit ons
met verwondering vir God. God gebruik Dawid om ons verder as die
mooie te laat kyk, na Hom toe.
God is die een wat die mooie uit niks gemaak het. Hy is die een
wat alles so haarfyn beplan het en vandag nog bestuur. Wanneer jy
’n pragtige sonsondergang beleef en jy onder die indruk kom van hoe
ondenkbaar groot die sterrehemel is; wanneer jy die asemrowende
krag van die see ondervind; die grootsheid en die standvastigheid
van die Drakensberge jou asem wegslaan; wanneer jy die wysheid in
die balans van die ekologie besef en jy in verwondering staan oor die
verskeidenheid, die kleure en geure, die klein en die groot – dan sing
jy spontaan soos Dawid: “Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam
oor die hele aarde …”
Soos jy in verwondering staan oor God, dring dit jou ook tot nederigheid. Wie is ek dat God my sy kind noem, dat Christus bereid was
om my sonde op Hom te neem en dat die Heilige Gees in my woon!
Dat ek die kroon van sy skepping is! Wat ’n wonderlike voorreg. Ek
mag en moet die skepping oppas, daaroor heers, dit bewerk en bewaar.
Psalm 8 laat jou in verwondering staan oor jou God, sy liefde vir
jou en jou roeping om met verantwoordelikheid met sy skepping om
te gaan.
Sing: Psalm 8-1:1, 3, 5, 7
Ds. JP du P Aucamp (Johannes) (Rietvallei)
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Donderdag 3 Februarie
Skrifgedeelte: Genesis 3:1-24
Fokusgedeelte: Genesis 3:17-19
Werk en sweet

W

aarom word ’n mens moeg as jy werk? Dink net hoe lekker sal
dit wees om te werk sonder om moeg te word. Werk is nie ’n
straf op die sonde nie. Die werkopdrag is voor die sondeval gegee
(Gen. 2:15). Adam en Eva sou met vreugde en sonder moeg word
hulle koningskap oor God se skepping kon uitoefen.
Hulle het egter self besluit om teen die Here in opstand te kom. Die
duiwel het hulle wel daartoe verlei, maar dit neem nie hulle skuld weg
nie. Hulle kon “nee” gesê het. As gevolg van hulle opstand teen God,
verloor hulle die voorreg om te werk sonder om moeg te word.
Die straf van die Here raak drie sake aan. Die mens sal met moeite
sy kos uit die aarde kry. Daarby is die opbrengs beperk as gevolg van
dorings en distels waarteen die mens voortdurend moet stry. Derdens
sal die moeisame stryd om genoeg kos te produseer, van die wieg tot
die graf voortduur. Alles wat die mens doen, sal moeite en inspanning
vereis. Hy sal geen resultate behaal sonder om moeg te word nie.
Is jy moeg gewerk? Dink aan die verwoestende mag van die sonde,
maar moenie daarby ophou nie. Dink ook aan die genade wat God
beloof het. Die vrou se nageslag (Jesus) het die kop van die slang
(die duiwel) vermorsel. Daarom kan ons nou weer werk tot eer van
die Here alleen.
Is jy moeg gewerk? Ja, maar nie moedeloos moeg nie!
Sing: Psalm 128-1:1
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
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Vrydag 4 Februarie
Skrifgedeelte: Genesis 3
Fokusgedeelte: Genesis 3:8, 23
Sonde skaad die band van onderlinge gemeenskap met God en
mense

J

y kan jou nie voorstel hoe die lewe in die tuin van Eden vir Adam en
Eva moes gewees het nie. Dit moes ’n heerlike, vervullende lewe
van harmonie en vrede gewees het. ’n Lewe waar die mense met
vreugde en sonder moeite hulle skeppingsopdrag uitvoer. Daar was
volkome gemeenskap tussen God en sy mense en die mense onderling. Die beskrywing in Genesis 3:8 dat God in die aandwindjie in
die tuin met Adam en Eva gewandel het, gee iets van hierdie volkome
en heerlike harmonie weer.
Satan, as uitgeworpene uit die gemeenskap met God, wou egter
hierdie harmonie in onderlinge verhoudinge kom vernietig. Hy oortuig
Adam en Eva met leuens om ongehoorsaam aan God te wees en
deur hulle ongehoorsaamheid bring Adam en Eva sonde in die
wêreld. Sonde bring verwydering tussen God en mens, en tussen
mense onderling. Sonde bring eiewilligheid wat die fokus op die eie
wil van die mens plaas en so die harmonie tussen mense verwoes.
Die gevolge van die sonde is dat God geen keuse het as om grense
tussen Hom en die mens te stel en die mens uit die intieme binnekring
van verhoudinge te stel nie. Adam en Evan moes uit die tuin. Maar
sonde bring ook pyn en ellende tussen mense. Die onderlinge verhouding tussen Adam en Eva word ook geskaad.
Ons moet uiters bedag wees op ons sondige natuur wat telkens
weer wil doen wat Adam en Eva gedoen het. Waak daarteen dat die
verhouding tussen ons en God en tussen mense onderling skade met
ons selfsug, ons eiewilligheid en liefdeloosheid aangedoen word. Bid
dat die Here elke dag aan ons die genade sal verleen om onsself in
Christus te kruisig, sodat ons goeie verhoudinge met God en met
mense sal hê en ons nie die pyn van geskende onderlinge gemeenskap beleef nie.
Sing: Skrifberyming 9-4:4, 5
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
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Saterdag 5 Februarie
Skrifgedeelte: Genesis 4:1-16
Fokusgedeelte: Genesis 4:7
Vind vreugde in jou werke, omdat dit gegrond is in geloof

O

ns werke kan God nie tevrede stel nie. Alle goeie werke kom van
God en geloof word deur Hom beloon en geseën (Heb. 11:6).
Kain se werke was uit homself. Hy bewerk die grond, gee aan God sy
beste werke en God verwerp sy werke. Abel bied nie sy eie werke aan
nie, maar hy gee aan God van die seëninge wat hy van God ontvang
het. Die fokus van Kain en Abel se werke was verskillend.
God het Abel geseën en hy gee terug aan God wat hy van God
ontvang het. Dit was ’n daad van liefde wat in die geloof gegrond was.
Goeie werke is dus erkenning vir die genade van God in jou lewe.
Kain is kwaad, omdat hy nie die erkenning kry wat hy wil hê nie. Sy
broer Abel is nou die teiken in sy reaksie teen God.
Wanneer die fokus jyself is, dan sal ons teen enige persoon reageer wat ons motiewe en selfgesentreerdheid (eie-ek) bedreig. Ons
lewe is vandag daarop ingestel om erkenning te soek – dit is ons reg.
Daarmee wil ons onsself voor God regverdig en met ons werke aan
God bewys dat ons goed is. Kain wil vir hom naam gemaak het sodat
God hom sou beloon. God se regverdigmaking kan nie gekoop word
nie, dit is ’n genadegawe.
Ons verlossing en regverdigmaking in Jesus Christus bring dankbaarheid. Dankbaarheid kweek goeie werke, werke wat gegrond is in
die geloof dat God ’n plan het vir ons lewe.
Ons doen dus nie goeie werke om nog iets te kry of vir ons ’n
goeie toekoms te verseker nie. Nee, ons doen goeie werke omdat
ons reeds die verlossing in Jesus Christus gekry het en daagliks deur
die Heilige Gees verseker word van die veilige toekoms wat ons in
Christus reeds besit.
Sing: Psalm 138-1:1, 4
Dr. TC de Klerk (Theuns) (emeritus)
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Sondag 6 Februarie
Skrifgedeelte: Psalm 51
Fokusgedeelte: Psalm 51:17
Gebed om woorde

D

aar is ’n bekende spreekwoord in Afrikaans wat sê: Swye is goud,
spreke is silwer. Juis omdat ons sondige mense is, moet ons baie
versigtig wees wat ons sê.
Ons sondig veral met ons woorde. Daarom bid Dawid ook in Psalm
141:3: “Sit ’n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê.”
Psalm 51 is ’n skuldbelydenis van Dawid wat as berouvolle sondaar
genade in die oë van die Here gevind het. En nou bid hy vir woorde –
vir die regte woorde: “Here, gee my die woorde om u lof te verkondig.”
Want dit kan hy nie uit sy eie doen nie. Daarvoor is die genade van die
Here net te groot en te heerlik. En hy as sondige mens is net te swak
en te sondig om die Here na regte te loof en te prys.
In homself kan hy nie die regte woorde vind nie. Daarom bid hy dat
die Here die woorde sal voorsien, onder die kragvolle leiding van die
Heilige Gees. Daarmee bely hy sy totale afhanklikheid van die Here.
Ook in sy dankbaarheidslewe as hy die Here loof en prys.
Dit moet ook ons gebed wees as verloste sondaars in Jesus
Christus. Want in onsself kan ons nooit die regte woorde vind om God
te loof en te prys vir ons volkome verlossing in en deur Jesus Christus
onse Here nie. Ons wat soos brandhout uit die vuur gered is (1 Kor.
3:15). Ons het net nie die regte woorde om God na regte te loof en te
prys vir ons verlossing in Jesus Christus nie.
Daarom neem ons ook hierin ons toevlug tot die Here, en bid ons
ook voortdurend: Here, gee ook aan my die woorde om u lof te verkondig. Want: “Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan
ek Hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal Hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy Naam vermeld” (Ps. 116:7).
Sing: Psalm 9-1:10
Ds. MP Harris (Pieter) (emeritus)
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Maandag 7 Februarie
Skrifgedeelte: Lukas 18:9-14
Fokusgedeelte: Lukas 18:13-14
God is genadig – bid, berou en bekeer!

I

n die gelykenis vertel Jesus dat daar twee mense is wat tot die Here
gebid het. Die een is ’n Fariseër – ’n godsdienstige. Die Fariseër
roem daarin dat hy vroom lewe. Hy is nie ’n bedrieër, dief of egbreker
nie. Hy vas twee keer ’n week – meer as wat van hom verwag word.
Hy gee ’n tiende van sy inkomste aan die Here. Die ander man is ’n
tollenaar. Tollenaars was bekend daarvoor om diewe en bedrieërs te
wees.
Albei mans bid tot die Here, maar daar is een groot verskil: hulle
houding. Die godsdienstige Fariseër het staatgemaak op sy eie
vroomheid. Hy het nie besef dat hy ’n sondaar is en dat hy ’n verlosser
nodig het nie. Hy het regverdiging in homself gesoek. In sy gebed het
hy God genader om in homself te roem.
Die sondige tollenaar het “bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O
God, wees my, sondaar, genadig’” (18:13). As gevolg van sy sonde
kon hy nie eers na die hemele opkyk nie. Hy het besef dat daar geen
vroomheid in hom gevind kan word nie, want hy is ’n sondaar. Hy
kan nie regverdiging by homself vind nie, maar slegs by die genadige
Here. Die tollenaar het God in nederigheid en met berou genader.
Christus is die volmaakte oﬀer aan die kruis. Ons kan nie in onsself roem nie. Die Gees lei ons om berou oor ons sonde te hê, om
te bid en om tot bekering te kom. Ons kan met vrymoedigheid die
genadetroon van God nader, want Jesus Christus het ons met Hom
versoen.
Daarom is gebed deel van ons dankbaarheidslewe vir die genade
wat God aan ons bewys het.
Sing: Psalm 143-1:1, 5, 8
Ds. R Steyn (Ruan) (Oshakati)
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Dinsdag 8 Februarie
Skrifgedeelte: Romeine 5:12-21
Fokusgedeelte: Romeine 5:17
Goeie nuus: ’n nuwe familie

O

m uit genade vrygespreek te wees, maak ’n reuse verskil in die
lewe van die kind van God. Paulus wil jou diep onder die indruk
bring van hoeveel Christus vir jou bereik het. Dit doen hy deur die
resultate van die optrede van Adam en Christus met mekaar te vergelyk. Ons kan sê dat dit in Romeine 5:12-21 gaan om die Adam-familie,
waarby alle mense ingesluit is, en die Christus-familie, waarby elke
vrygekoopte en dus die vrygespreekte Godskind ingesluit is.
Voor jou verlossing behoort jy en alle mense aan die familie van
Adam, die een mens deur wie die sonde in die wêreld ingekom het.
Dit beteken ’n sinnelose bestaan van ongehoorsaamheid, sonde en
die dood. In Adam is jy ’n sondaar en ’n ter-dood-veroordeelde.
Die goeie nuus is egter dat ’n nuwe verbondenheid moontlik is. Jy
kan aan Jesus Christus gebind word. Deur sy optrede is die teenoorgestelde van die dood bereik. Hy het die lewe ingedra deur ’n daad
van volkome gehoorsaamheid en jou vrygespreek. Hy het jou dus
van die dood verskoon. Die werklikheid van jou lewe in die Here is
so totaal anders. Daar is redding, genade, versoening, vryspraak, gehoorsaamheid en die ewige lewe.
Wat Christus vir jou gedoen het, is so anders as dit wat Adam nagelaat het. Adam laat ’n mens dink aan straf, sonde, die dood, veroordeling, vyandskap. Daar hang ’n doodsreuk oor die Adam-familie,
maar oor die Christus-familie sweef die geur van God se goedheid.
Uit genade mag jy ervaar wat dit beteken om werklik te lewe – binne
die kring van ’n nuwe familie, almal in Christus een.
Die rykdom van God se genade is oorweldigend. Terselfdertyd is
dit ook ’n bron van sekerheid waaruit jy elke dag nuut kan lewe én
vrede put.
Sing: Skrifberyming 2-4:1
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Woensdag 9 Februarie
Skrifgedeelte: Romeine 8:18-39
Fokusgedeelte: Romeine 8:28
Die goeie nuus van die “alles ten goede”

B

y ’n Godskind wat in ’n onvolmaakte wêreld lewe, gaan die woorde
én die waarheid van Romeine 8:28 nie maklik verby nie. Dit is soos
’n ankerpunt – ’n rots waar ’n mens kan skuil wanneer die stormwind
huil. Dié stukkie goeie nuus is meteen ook troos vir jou.
God laat “alles” ten goede meewerk vir sy kind. Dit moet jy glo,
maar tog ook weet en onthou dat die “alles” nie net op die maklike en
mooi en goeie “dinge” dui nie. Inderdaad, die goeie dinge wat vir jou
ten goede meewerk (bv. goeie gesondheid, skerp verstand, sukses,
voorspoed) is mos nie vir jou ’n probleem nie! Net sekere “dinge” onder
die “alle dinge” is “goeie dinge”. Die “alle dinge” beteken beslis ook
probleme, mislukkings, swaarkry, seerkry, worsteling, teleurstelling, ’n
ongeluk. Dit is moeiliker om te verstaan hoe dit vir jou ten goede kan
meewerk.
Jy sal verstaan as ek vir jou sê dat vers 28 ook vertaal kan word
met: “Ons kan nou van een saak seker wees – God gebruik elke ding
wat in ons lewe gebeur, of dit goed is of sleg, om sy doel te bereik
…” En sy doel met jou en elkeen van sy kinders is om die volheid van
heerlikheid met die wederkoms van sy Seun vir jou te laat aanbreek.
Nou verander die prentjie. Alles wat met jou gebeur, werk mee om jou
na Christus toe te lei. Hy is die Goeie – die Goeie Gawe van die Vader
aan mense, aan jou!
Die “alles” wat op aarde met jou gebeur, sluit nie noodwendig altyd
korttermyn dinge in wat “goed” is nie. Die kern van die saak is: alles
werk heen na daardie goeie dag as Jesus weer kom. Net mooi alles.
Die lag én die las; die seer én die seën; die lekker én die lelik; die gesond-wees én die gesukkel. God laat alles ten goede meewerk vir dié
wat Hom liefhet – want die nuwe dag, die gloriedag van God sal kom.
Op dié dag kom die Goeie, Jesus Christus, jou Here en Verlosser.
Wat ’n blye boodskap!
Sing: Skrifberyming 5-4:3-6
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Donderdag 10 Februarie
Skrifgedeelte: Matteus 22:33-40
Fokusgedeelte: Matteus 22:33-40
Jy moet die Here jou God liefhê

D

ie Fariseërs en die Herodiane kom na Christus om aan Hom ’n
strikvraag te stel oor die betaling van belasting, en Christus het
hulle die mond gesnoer (Matt. 22:15-22). Daarna het die Sadduseërs
aan Hom ’n vraag gestel oor die opstanding uit die dood, en weer
eens het Christus hulle die mond gesnoer (Matt. 22:23-33).
Nou kom die Fariseërs, nadat hulle dit gehoor het, en probeer
Christus weer met ’n strikvraag “uitvang”. Dalk het hulle gedink: Hy
het ons ou vyande die mond gesnoer, en as ons Hom sou uitvang
in ’n strikvraag, sal niemand kan twyfel dat ons die mees vooraanstaandes in die geloof is nie.
Die vraag wat hulle aan Christus stel, is die volgende: “Meneer,
wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy
moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en jou hele siel en met
jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede
wat daarmee gelykstaan is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. In
hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”
Maar hulle stel nie werklik belang in die antwoord nie. Inteendeel,
hulle het geweet wat die antwoord is. Ons sien in Lukas 10:25-37
dat die Fariseërs presies dieselfde antwoord aan Christus gee. Hulle
probeer Christus in ’n strik vang.
En Christus weet dit, maar Hy antwoord steeds: “Die hele wet word
in hierdie twee gebooie saamgevat, naamlik liefde vir God en liefde
vir jou naaste.”
Jy moet die Here jou God liefhê. Hier word nie gepraat van sommer
enige God nie. Daar is geen ander God as die God van Israel nie. En
jy moet God liefhê met jou hele wese; met jou hele hart en siel en jou
hele verstand. En die tweede gebod wat daarmee gelykstaan, is dat
jy jou naaste moet liefhê soos jouself.
Die Fariseërs het geweet dat die hele wet in hierdie twee gebooie
saamgevat kan word, maar hulle het dit nie geleef nie. Hulle het liefdeloos gelewe. Hulle het neergesien op die ander mense. Hulle het
die wet geken, maar nie geleef nie.
God roep ons om Hom met ons hele wese lief te hê, en ons
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naaste soos onsself. Ons lewens moet daarvan getuig, en ons moet
waaksaam wees om nie soos die Fariseërs van ouds te word nie.
Sing: Skrifberyming 9-2:1, 2
Dagstukkie Almanak 2011
Vrydag 11 Februarie
Skrifgedeelte: Eksodus 23:1-13
Fokusgedeelte: Eksodus 23:7
Vir sonde moet betaal word

B

aie mense dink dat as God sonde vergewe, dan skryf Hy dit sonder
meer af. Besighede skryf slegte skuld af wanneer dit duidelik is
dat daar geen manier is waarop hulle die geld kan invorder nie. Eintlik
beteken dit dat hulle self die skuld betaal. Hulle hou nie meer die
kliënt daarvoor verantwoordelik nie.
Wanneer God sonde vergewe, beteken dit dat iemand daarvoor
betaal het. God is so heilig en so regverdig dat Hy nie die sonde sommerso afskryf nie.
Nee, daar moet daarvoor betaal word. Sy geregtigheid eis dat die
sonde nie alleen met tydelike straf nie, maar ook met ewige strawwe
na liggaam en siel gestraf moet word.
Ons bely: “Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy
aan die geregtigheid van God voldoen word.” Daar is dus net een
manier om aan hierdie strawwe te ontkom – iemand moet daarvoor
betaal. God self het immers gesê (Eks 23:7): “Ek, die Here, vind nie
’n skuldige onskuldig nie.”
As God sonde sonder meer sou afskryf, daarvan sou vergeet sonder
dat iemand daarvoor betaal, dan sou dit beteken dat Hy skuldiges
onskuldig bevind en sou Hy sy eie heiligheid en geregtigheid verloën.
Nee, vir sonde moet betaal word, anders is God ontrou aan Homself
en dit kan tog nie.
Die vergewing wat God gee, is dus nie goedkoop of verniet nie.
Dit is ’n erkenning dat die volle prys betaal is. Hierdie vergifnis is dus
eintlik die gee van ’n kwitansie wat sê: “Vir hierdie sonde is ten volle
betaal!”
As gelowiges weet ons dat ons sonde nie sonder meer afgeskryf
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is nie, maar dat Jesus Christus aan God se geregtigheid voldoen het
deur met sy liggaam en bloed dubbel en dwars die prys te vereﬀen.
Mag hierdie wete vandag en elke dag my manier van lewe vorm!
Sing: Skifberyming 9-3:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
Saterdag 12 Februarie
Skrifgedeelte: Matteus 5:17-20
Fokusgedeelte: Matteus 5:17 (1953-vertaling)
Die wet in Christus vervul

D

ie wet van die Here is en bly deel van die dissipel van Christus se
bestaan. Om salig as burger van die Here se koninkryk te lewe,
en om sout en lig in die wêreld te wees, veronderstel dat die kind van
die Here aan ’n bepaalde wet gehoorsaam sal wees. Dit is om hierdie
rede nie vreemd dat Christus melding maak van die plek wat die Here
se wet in die lewe van sy kerk moet hê nie.
Die Fariseërs en die Skrifgeleerdes was by uitstek toepassers en
uitleggers van die wet en die profete in die Ou Testament. Hulle kon
in die fynste detail uitwerk hoe elke wet uitgelê, vertolk en toegepas
moes word om gehoorsaam te wees.
Die probleem is egter dat hulle verder gegaan het en bepalings en
regulasies by die Here se wet gevoeg het wat op hulle eie interpretasies
gegrond is. Op hierdie manier is hulle só opgeneem met die letter van
die wet dat hulle nie die gees van die wet gesien het nie.
Toe Jesus, die Messias, begin optree het, was die Fariseërs baie
skepties oor sy verbintenis aan die wet van die Here. Hy eet dan
saam met die sondaars en staan hulle (die Fariseërs) in die openbaar
teë. Daarom versprei hulle die gerug dat Jesus teen die wet is en die
volk wil verlei om nie die Here se wet na te kom nie.
Christus beklemtoon egter aan die volk in die bergpredikasie dat
Hy nie gekom het om die wet en die profete te ontbind nie, maar te
vervul.
Vervulling van die wet beteken dat ons Here Jesus die wet volkome gehoorsaam het, en dat alles wat in die Ou Testament na Hom
verwys, waar is. Die vervulling van die wet hou nou vir die Here se
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kinders besondere implikasies in. Noudat Hy die wet sy volle betekenis laat kry het, roep Hy ons as burgers van sy koninkryk op om in
sy gehoorsaamheid te wandel. Dit is dat ons daaglikse optrede sal
getuig van dankbare en gehoorsame optrede tot verheerliking van
ons Here se Naam.
Sing: Psalm 40-1:3
Dr. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)
Sondag 13 Februarie
Skrifgedeelte: Matteus 5:21-26
Fokusgedeelte: Matteus 5:22 (1953-vertaling)
Ek ’n moordenaar? Nooit!

C

hristus het reeds aan die skare verkondig dat Hy gekom het om
die wet en die profete te vervul, maar nou lig Hy dit toe met spesiﬁeke voorbeelde. Die eerste voorbeeld gaan oor die vervulling en betekenis van die sesde gebod.
Die gebod dat ons nie mag moord pleeg nie en dat die owerhede
so ’n oortreding met ’n streng mate moet straf, is nie moeilik om te
verstaan of in te sien nie. Tog sit daar veel meer in die bepaling dat
ons nie mag doodslaan nie. Die lewe van ons naaste is kosbaar en
moet altyd hoog geag word.
Die Fariseërs het hierdie gebod só verskraal dat dit net oor die
ﬁsiese doodmaak van jou medemens gaan. Aan die hand van Numeri
13:30-31 het dit hier net oor die owerhede se verpligting tot die
doodstraf gegaan. Die volle betekenis van wat “doodslaan” werklik
behels, het nie in hulle gedagtes opgekom nie. Vir die Fariseërs was
dit genoeg om te weet dat hulle niemand doodgemaak het nie en dat
hulle daarom nie met hulle lewe hoef te boet nie. Miskien troos ons
onsself ook met die gedagte dat hierdie die een gebod is wat ons darem goed kan nakom, want ons het tog nie iemand doodgemaak nie.
Christus se vervulling van die wet dring elke gelowige tot dieper
besinning. Elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, wat hom
skel, is besig om dié gebod te oortree. Alhoewel die ﬁsiese doodslag
voor die aardse hof vergeld moet word, word woede en haat vir ons
naaste in die hemel veroordeel. Daarom bind Christus ons weereens
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aan die volle betekenis van die gebod. Die kinders van die Here soek
versoening met mekaar en dien mekaar in alle opregtheid.
Op grond van Christus se versoeningswerk aan die kruis moet ons
nou die vrede met mekaar najaag en goedgesind teenoor mekaar
wees, selfs teenoor ons teëparty. In Hom het ons die ewige lewe ontvang, daarom het ons naaste se lewe en bestaan vir ons nou die
hoogste waarde.
Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)
Maandag 14 Februarie
Skrifgedeelte: Matteus 5:38-42
Fokusgedeelte: Matteus 5:38-42
Reg in eie hande neem?

H

oe tree jy op wanneer jy verontreg voel? Wat is jou reaksie wanneer iemand jou opsetlik benadeel? Die ongelowige sal meen dat
’n mens daardie persoon op ’n manier moet terugkry. “Wanneer ek
deur iemand seergemaak is, dan sál ek sorg dat daardie persoon
óók seerkry.” Dit is ongelukkig hoe baie mense van ons samelewing
reageer.
Dit is egter nie ’n nuwe sondige tendens nie – reeds in die OuTestament het mense hierdie reaksie gehad. In onder andere
Eksodus, Levitikus en Deuteronomium lees ons dat daar teenoor mekaar regverdig opgetree is: “’n Lewe vir ’n lewe, ’n oog vir ’n oog, ’n
tand vir ’n tand, ’n hand vir ’n hand ...” (vgl. Eks. 21:24; Lev. 24:20;
Deut. 19:21). Indien iemand jou benadeel het, moes presies dieselfde,
deur ’n regter en ’n hof, aan daardie persoon gedoen word.
Hierdie opdragte van God was nooit bedoel dat mense reg in hulle
eie hande moes neem nie. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het dit
egter beskou as ’n manier om persoonlike wraak te neem. En daarom
leer Jesus Christus sy navolgers om ánders op te tree. In plaas daarvan om sélf wraak te neem, wanneer ons te na gekom word, laat
gelowiges dit oor aan God. Dit is immers sý reg om te straf – Hý
sal vergeld (Rom. 12:19). Christus leer sy navolgers om eerder in
hulleself te sterf, en nie so selfbehep soos die wêreld te wees nie.
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Hierin is Hy die Volmaakte Voorbeeld – nie net in sy Menswording nie,
maar verál in sy bittere lyding aan die kruis (Fil. 2:1-10).
Wanneer jy verontreg voel, onthou: Dit gaan nooit vir ’n gelowige
om sy/haar éie eer nie, maar om Gód se eer. Wanneer jy voel hoe iemand jou benadeel, dink aan jou Verlosser en leef as nuutgemaakte
uit die krag van sý opstanding!
Sing: Psalm 68-1:1-3
Ds. LD Myburgh (Daniël) (Venterstad)
Dinsdag 15 Februarie
Skrifgedeelte: Lukas 6
Fokusgedeelte: Lukas 6:32-34
Die vreugde om te kan gee

M

enslike optrede word in hoofsaak bepaal deur die beginsel van
nuttigheid. Vriendskappe berus op wat ek bereid is om te gee,
maar net soveel deur wat ek terug kan verwag. Ons belê ons geld
waar ons die meeste rente kan ontvang. Die motief is wat en hoeveel kan ek terugkry. Hierdie beginsel word so dikwels ook op die
kerklike terrein oorgeplant. ’n Goeie kerk is die een waar ons die
meeste ontvang, die lidmate die vriendelikste is, die predikant die
beste preek, ensovoorts. Hierdie beginsel is dikwels ook teenwoordig
in ons verhouding met God. As ons nie die seën van die Here ontvang
soos ons dit van Hom gevra het nie, dan kom daar ’n wolk oor ons
godsdiens. Wat ’n genade is dit dat hierdie beginsel nie van God geld
nie. Hy gee nie vir dit wat Hy kan terugkry nie. Aan die kruis gee die
Vader sy eniggebore Seun, sonder dat Hy iets terugverwag. Die Seun
gee Homself, sonder dat Hy die mens nodig het, of dat daar by die
mens enige gronde is waarom Jesus verplig was om Homself as die
oﬀer vir ons sondes te gee. Dit is die lewenshouding, die liefde wat die
Here ook van ons vra: om die Here te dien sonder om te bereken wat
ek van die Here kan verwag, my liefdesdade teenoor my medemens
deur te gee sonder om te vra. Die vreugde om te kan gee sonder om
iets terug te verwag, om God te dien uit dankbaarheid vir sy genade.
Sing: Skrifberyming 1-3:1, 3
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Dr. M Aucamp (Marius) (emeritus)

Woensdag 16 Februarie
Skrifgedeelte: Romeine 12
Fokusgedeelte: Romeine 12:9-21
Goeie nuus: God se vryspraak is bevrydend

O

m deur God vrygespreek te wees, is ongelooﬂik bevrydend! Dit
is ’n bevryding wat baie beslis ook jou lewenspraktyk totaal en al
verander, omdat die sonde jou nie meer oorheers nie. Gods vryspraak
beteken letterlik dat jy ’n metamorfose ondergaan, soos ’n larwe wat
’n skoenlapper word.
Wat van verse 9-21 van Romeine 12 dan? Gees-geïnspireerd toon
Paulus aan hoe jy jou hele lewe kan inspan om dankbaarheid aan
God te bewys vir die redding wat jy reeds ontvang het. Die verse help
jou om die opoﬀerende liefde van Christus met dade vir ander mense
sigbaar te maak.
In jou lewe moet die liefde opreg wees. Met die liefde moet jy nie
toneel speel nie, want Jesus se liefde vir jou was alles behalwe toneelspel. Jy haat wat sleg is, soos jou Here dit haat. Hartlike broederliefde
en hartlike toewyding moet jou hele lewe kenmerk. Jy sal geesdriftig
wees, omdat die Heilige Gees in jou woon. Help jou medegelowiges
in hulle nood, want in jou sondenood het die Here jou hulpgeroep
gehoor.
Sover moontlik moet jy in vrede met alle mense leef. Doen selfs ’n
goeie daad aan jou vyand en oorwin die kwaad deur die goeie. So lyk
die lewe van die nietige mens wat uit genade en deur God se guns
vrygespreek is.
Oorweeg elkeen van die voorskrifte soos wat in Romeine 12:9-21
neergeskryf is. Doen dit teen die agtergrond van God se opoﬀerende
liefde – sy liefde vir jou en al sy kinders, omdat elkeen kosbaar in sy
oë is. Is jou lewe werklik “anders”? Onthou tog – God hét jou in sy
Seun vrygespreek. Die lied is waar: “Wat ’n liefde en volheidslewe,
het die Vader ons gegewe dat Hy ons sy kinders noem!” Dank Hom
vir sy goeie nuus wat ongelooflik bevrydend is.
Sing: Skrifberyming 21:1, 2, 3
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
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Donderdag 17 Februarie
Skrifgedeelte: Psalm 139
Fokusgedeelte: Psalm 139
Wanneer ’n mens ophou vlug!

D

awid probeer om in Psalm 139 die Here te ontvlug. Hoeveel keer
het ons nie ook al probeer om die Here te ontvlug nie. Hoeveel
maal het ons nie al dinge gedoen wat heeltemal in stryd is met alles
wat ons glo nie? Het ons toe gedink ons gaan daarmee wegkom? Dalk
het ons gehoop dat ons daarmee (ons skuld, sonde, slegte dade) sal
wegkom voor al die aardse mense wat om ons is. As my baas maar
net nie dit agterkom nie, as my sekretaresse dit net nie sien nie. Besef
ons nog dat God alles wat ons doen, sien?
Ons hoef nie weg te kruip vir dit wat ons gedoen het nie, nie net
is dit futiel nie, Dawid het dit besef, maar dit is ook onnodig. God is
alomteenwoordig, die Skepper van alle dinge, en niks kan sy almag
ontsnap nie. Dawid het na al die uiterstes van sy omgewing, van sy
verbeelding gevlug om van God af weg te kom. As ons dieselfde doen,
waar gaan ons uitkom? Vlug ons na die hoogste piek van ons land,
die Drakensberge, juis daar besef jy die almag van God se skepping. Die wonderbaarlike wyse wat hy die berge geskape het, in al
hulle prag, met die mooiste uitsigte wat mens ooit sal sien. Die ooste
en die weste van ons land: die pragtige oseane en die bosveld, met
natuurskoon wat ’n mens tot op mens se knieë dwing. Selfs in die
stede, waar ’n mens nie altyd die natuur kan bewonder nie, is daar tog
die kroon van God se skepping wat rondom ons beweeg, die mens
self.
Soos Dawid besef het, is daar nêrens waar ons kan gaan en net
sê dat ons nie geweet het God is daar nie, want soos vers 13 en 14
getuig, het God ons kunstig aanmekaargeweef. Ek en jy is op wonderbaarlike wyse gevorm. ’n God wat iemand op wonderbaarlike wyse
vorm, as sy Kunswerk, gaan jou tog nie aan jou eie lot oorlaat nie? Hy
gee om wat met ons gebeur, Hy weet waar ons is, die Here het ’n doel
met elkeen van ons se lewens; is dit nie tyd dat ons ophou vlug nie?
Om weg te kruip vir dinge wat ons verkeerd gedoen, het is onnodig,
want ons hoef nie vir God weg te kruip oor ons sondige dade nie – hy
het sy Seun vir ons gestuur. Ons sondes is vergewe, daar is vergifnis
in Christus vir al ons sondes. Laat ons dus ophou vlug, onthou dat
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God ons kunstig na sy beeld geskape het, dat daar vergifnis is vir
alles wat ons sondig, en dat God ’n baie spesiale en belangrike doel
met elkeen van ons se lewens het.
Sing: Psalm 130-1:1-4
Ds. SJL Linde (Lohan) (Pretoria-Wonderboomsuid)
Vrydag 18 Februarie
Skrifgedeelte: Lukas 10:25-37
Fokusgedeelte: Lukas 10:29, 36
Wie se naaste is ek?

D

ie woordjie “naaste” lê geweldige verpligtinge op die gelowige.
Dink maar net aan die grondreël van die koninkryk van God, dat
jy die Here jou God moet liefhê met jou hele hart en met jou hele siel
en met al jou krag en met jou hele verstand, en dat jy jou naaste moet
liefhê soos jouself (vs 27).
Maar wie is jou naaste? Wie moet jy almal liefhê soos wat jy jouself
liefhet? Is die boemelaar of die persoon wat jou kwaad aangedoen
het, of die man of vrou met wie jy glad nie oor die weg kan kom nie,
ook jou naaste?
Dit is die vraag waarmee die wetgeleerde na Jesus Christus gegaan het. Dit is egter ’n vraag wat uitsluit. Dit veronderstel dat daar
êrens ’n grens is, ’n afsnypunt, dat daar mense is wat nie jou naaste
is nie. Die priester en die Leviet van die gelykenis het waarskynlik ook
so geredeneer. Daarom het hulle, al het hulle die wet van God geken
en daarop geroem dat hulle dit nakom, kans gesien om die man wat
aangeval was, te ignoreer, om verby te loop.
Jesus Christus het egter die wetgeleerde se vraag omgedraai. Nie
“wie is my naaste” nie? Maar “wie van hierdie drie is volgens jou die
naaste van hom wat onder die rowers verval het?” ’n Mens sou ook
kon vra: Wie se naaste is ek? Is ek ’n naaste? Het ek ’n hart vir ander
mense?
As jy die vraag so stel, is die antwoord eenvoudig. Dan is jy die
naaste van almal wat die Here op jou pad bring, wie dit ook al mag
wees. Dit is hoe Jesus Christus ook geleef het. As Hy moes gevra het
wie sy naaste is, sou Hy by ons verbygegaan het. Want ons was nie
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sy naaste nie. Ons was sy vyande. Maar Hy het dit nie gevra nie. Hy
het gekom om ons naaste te wees.
Sing: Skrifberyming 9-3:1
Ds. CJH Breed (Casper) (emeritus)
Saterdag 19 Februarie
Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26
Fokusgedeelte: Johannes 4:13, 14
Soek die lewende water, oorvloedig, nimmereindigend

O

p pad van Galilea na Judea rus Jesus by ’n put by Sigar, twaalfuur
in die middag.Die Here Jesus was moeg en dors, want dit was
die warmste deel van die dag. Ja Jesus, ook volkome mens, moeg
en dors. In daardie dae het vroue gewoonlik in groepies water gaan
haal vir hulle gesinne. Hulle sou vroeër in die oggend of later in die
dag kom om die erge hitte vry te spring. Maar hier is ’n Samaritaanse
vrou, alleen. Uitgewerp deur die samelewing as gevolg van haar
onsedelikheid. Tog soek Jesus haar op. Jesus vra: “Gee My ’n bietjie
water om te drink.” So anders as waaraan hierdie vrou gewoond was.
Sy was immers ’n immorele vrou, wie sou haar dan nou vir water vra?
Hy was dan ’n Jood, waarom sou Hy nou vir ’n Samaritaan water vra?
Maar Jesus leer haar iets oor Homself. As sy weet Wie Hy is, sal sy
lewende water van Hom vra. Maar hoe? Hierdie put is tog deur Jakob
gegrawe, meer as ’n duisend jaar gelede. Hoe sou Hy beter water
voorsien?
Jesus bied egter die water van die ewige lewe. Hy voorsien nie net
in ’n behoefte vir die oomblik nie, maar ook ’n behoefte tot in ewigheid.
As ons iemand anders vertrou vir ons geestelike lewe, sal ons dors
bly! Maar as ons alleen na die Here Jesus Christus kom vir ons redding, sal ons nou en altyd tevrede wees. Soek die Here en jy sal lewe.
Soek die enigste lewende water, Jesus Christus. Hy bied die water
van die ewige lewe aan ... oorvloedig, nimmereindigend ... deur God
voorsien.
Sing: Psalm 42-1:1
Ds. HJ Coetzee (Herman) (Amanzimtoti)
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Sondag 20 Februarie
Skrifgedeelte: Johannes 4:27-42
Fokusgedeelte: Johannes 4:34, 41, 42
Leef uit die doen van God se wil!

J

esus was ongetwyfeld honger en dors toe Hy met die Samaritaanse
vrou sowel as sy dissipels gepraat het. Hy was ware mens. Hy
het hierdie geleenthede gebruik om nie bloot net ﬁsiese behoeftes te
bevredig nie, maar om ander te onderrig.
Wanneer Jesus met sy dissipels praat, praat Hy van voedsel wat
Hy moes eet waarvan hulle nie geweet het nie. Die dissipels was
verward. Hulle het gewonder waar Hy dan die voedsel sou kon kry?
Maar dan leer Hy hulle en Hy sê dat die voedsel wat Hy geëet het,
dit waaruit Hy krag kry, die doen van sy Vader se wil is. Hy het uit die
missie wat sy Vader aan Hom gegee het, geleef. Gehoorsaamheid
aan God die Vader wat die redding van sy volk verseker. Hy het
daarvoor geleef om jou en my te red!
Die Here Jesus het gesê dat sy voedsel die wil van God was. Hy
moes sterf. Dit was vir Hom belangriker as brood. Dit het aan Hom
meer vreugde verskaf as enigeiets anders.
Jesus se ywer en sy passie was om alles te doen waarvoor die
Vader Hom gestuur het! Net Jesus, ware mens maar ook ware God,
het so ’n perfekte passie gehad, en daarom het jy en ek Hom as Verlosser nodig.
Maar jy en ek is ook geroep om die Vader se wil te doen. Ook vir
ons moet dit die voedsel wees waarin ons ons vreugde moet kry. Kom
ons vra Hom vandag om ons te lei om ook ons vreugde te vind deur
sy gebooie na te kom.
Sing: Psalm 19-1:7
Ds. HJ Coetzee (Herman) (Amanzimtoti)
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Maandag 21 Februarie
Skrifgedeelte: 1 Johannes 4:7-21
Fokusgedeelte: 1 Johannes 4:8
God is liefde

H

ierdie woorde van die Bybel is deur die jare al verskriklik verdraai.
Baie mense verdraai dit tot: die liefde is God. Die liefde tussen
mense word verhef tot ’n soort godheid. Die liefde wat eerste tot God
moet wees, en waaruit die naasteliefde moet voortvloei, speel tweede
viool.
Sommige gelowiges plaas weer ’n eensydige klem op hierdie
woorde asof God net liefde is. Daarmee word ’n beeld geskep van
’n sentimentele God wat altyd net saggies en teer is. Hy het selfs
soveel liefde dat Hy nie die sondaarmens straf nie! Van ’n heilige en
regverdige God wat Hom oor die sonde vertoorn, wil hulle niks weet
nie. In hierdie selfde gedeelte lees ons in verse 17 en 18 van die dag
van God se regverdige oordeel en straf.
Wat beteken dit dan as ons hier lees dat God liefde is? Die Heilige
Gees wil dat ek met hierdie woorde geloofsekerheid sal kry. God is
die fontein van alle liefde. Die allesoorweldigende liefde van God het
op die aarde sigbaar geword. God het sy enigste Seun na die wêreld
toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê (vs 9). Die hoogste
bewys daarvan dat God liefde is, is dat Hy sy Seun na die wêreld vir
ons versoening gestuur het (vs 10).
Hoe weet ek dat God ook my liefhet? Daar kan geen ander heerliker
liefdesbewys wees as dat Hy ons sy eie Gees gegee het nie (vs 12,
13). Ek kan seker wees dat ek sy Gees ontvang het as ek Jesus bely
en sy liefde in die wêreld uitleef.
Sing: Psalm 66-1:8
Ds. P van Wyk (Pieter)(Bronkhorstspruit)
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Dinsdag 22 Februarie
Skrifgedeelte: Efesiërs 6:1-9
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:6
Volg die voorbeeld van Christus

W

aarom moet ek my alles gee daar waar ek elke dag werk?
Waarom moet ek al my krag en gawes instoot in my boerdery
wanneer die regering dit probeer van my af wegneem? Hoeveel van
ons boere en besigheidseienaars is moedeloos oor werknemers wat
nie hulle kant bring in hulle werk nie, is bang vir stakings, en arbeidsforums wat ons besighede bly bedreig? Waarom moet ek daar waar ek
elke dag werk, moed hou en met ’n “goeie gesindheid” die daaglikse
werk aanpak, al het ek ’n onregverdige werkgewer?
Ons teksvers sê ons werk nie met “oëdiens soos mensebehaers
nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van
harte doen”. Ons is so geneig om in die menslike aspek van ons arbeid vas te kyk dat ons dikwels vergeet dat die Here ons uitdruklik die
opdrag gegee het om te werk. Of dit is om vir jou eie gesin te sorg of
vir baie gesinne onder jou, die Here het jou ’n verpligting gegee, en in
die manier hoe jy dit daagliks benader, gee die Here vir jou die opdrag
waarin die wêreld Hom kan leer ken.
In die boek Efesiërs kry ons ’n baie prominente opdrag, en dit is: Jy
moet die voorbeeld van Christus volg. Dit is by herhaling ’n opdrag om
aan mekaar onderdanig te wees, om mekaar lief te hê en om Christus
se voorbeeld te volg in alles wat ons elke dag doen; ons moet in liefde
en gehoorsaamheid lewe, selfs daar waar ons werk.
Dit is nie ’n maklike opdrag nie, maar dis ’n geleentheid waar ons
tussen mense en in ons omstandighede God kan verteenwoordig, en
wanneer jy dit doen volgens sy wil en met die voorbeeld van Christus,
kan jy vertrou dat Hy deur jou sal werk.
Sing: Psalm 118-1:7, 8
Ds. E Vogt (Ernest) (Vaalwater)
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Woensdag 23 Februarie
Skrifgedeelte: Kolossense 3:18 – 4:1
Fokusgedeelte: Kolossense 3:20-21; HK Vraag 104
Die Here bepaal ouers en kinders se optrede teenoor mekaar

C

hristen-jongmens, beskou jy jou ouers as oudmodies? Dalk verkramp? Miskien versukkeld en eentonig? Jongmens, skaam jy jou
vir jou ouers omdat hulle nie tred hou met die tyd nie? Hulle musieksmaak is prehistories! Hulle denke pas nie by die rekenaareeu nie!
Maar wat sê God van jou ouers? Vers 20: “Kinders, wees in alles aan
julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in
Hom glo.” Dit is nie die dominee of kerkraad nie, maar die opgestane
Here (Kurios) Jesus wat dit van jou verwag. Dit is die Een wat jou
duur met sy bloed gekoop het en nou die aanspraak en gesag oor
jou lewe uitoefen, wat dit van jou verlang. Dit beteken net een ding:
ongehoorsaamheid aan jou ouers is ongehoorsaamheid aan koning
Jesus Christus. Gaan jy die Here eer met jou gehoorsaamheid teenoor
jou ouers? Gelowige pa en ma, koning Jesus het die vyfde gebod ook
vir jou bedoel. Dit gaan in hierdie gebod nie net oor onderdane nie,
maar ook oor gesagsdraers. Hy het jou uitgekies en begenadig om
jou kinders deur jou te regeer. Hy kon engele vir die werk gekies het,
maar Hy kies jou! Vir hierdie geweldige taak moet jy hoor: “Vaders,
moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.” Pa
en ma, die gevaar bestaan dat jy jou kinders van jou af kan wegjaag
deur aanmekaar vitterig te karring oor allerlei voorskriﬃes van moets
en moenies. Jy maak hulle moedeloos. Jy knak hulle Christelike
inisiatief en ondernemingsgees. Wat moet hulle dan by jou sien? Hulle
moet by jou sien dat koning Jesus ook jou koning is. Hulle moet by jou
die egte Christelike vryheid sien wat Christus se verlossingswerk in
jou lewe gebring het. Hulle moet God se genade by jou sien wat jou
losgemaak het van wettiese gehoorsaamheid aan God. Hulle moet
jou liefde vir die Here sien. Buig jy op jou knieë, en hulle knieë sal
makliker buig. Gaan jy kerk toe, en hulle sal makliker volg. Laat hulle
die jubel en lof in jou dankbare optrede sien. Ouers en kinders, bepaal
Jesus Christus nog julle optrede teenoor mekaar?
Sing: Skrifberyming 16-1:1
Ds. TJ Potgieter (Theuns) (Port Elizabeth)
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Donderdag 24 Februarie
Skrifgedeelte: Matteus 22:15-22
Fokusgedeelte: Matteus 22:21
Gee aan God wat aan Hom behoort

D

it is die Dinsdag, drie dae voor die kruisiging, die dag van vrae. Die
Herodiane en Fariseërs vra of hulle belasting moet betaal of nie?
Die vraag is nie so onskuldig nie. Die Fariseërs was konserwatief en
het streng volgens die wet van Moses geleef. Die Herodiane het weer
hulle siele aan Rome verkoop. Die groepe het anders oor die betaal
van belasting gedink. Dit maak dus nie saak wat Jesus antwoord nie,
Hy sal een van die twee partye se kant moet kies. As Hy “Ja” antwoord, dan gaan die Jode Hom haat, en as Hy “Nee” antwoord, gaan
die Romeine Hom haat.
Dit is belangrik om te weet dat die Jode gewoond was om belasting
te betaal, solank as wat dit vir God se eer aangewend was. Die probleem kom dus dat die belasting gehef word deur ’n sekulêre staat
wat die belasting suiwer aanwend vir hulle eie belange, primêr militêre
mag. Vir Israel was die betaal van daardie belasting die simbool van
hulle onderwerping aan die Romeinse Ryk. Op die muntstuk was die
gesig van Tiberius en die titel Keiser Tiberius, seun van die goddelike
Augustus.
Let op Jesus se antwoord deur ’n vraag te vra. “Waarom stel julle
vir My ’n strik? ... Wie se kop en naam is hierop?” Dit is die keiser se
gesig. Jesus sê aan hulle: “Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort.” Die woorde bevat ’n morele komponent om die regte ding te
doen om terug te gee wat geskuld word.
“Gee … aan God wat aan Hom behoort.” Hierdie, is by verre die
groter verpligting. Julle moet ook aan God gee, ’n antwoord op ’n
vraag wat nie gevra is nie. Jesus trek hiermee die verhouding tussen
beeld van die keiser op die munt en die beeld van God op die mens.
Daar waar die beeld afgedruk is, is daar ’n morele verpligting om terug
te gee wat aan Hom behoort. Dit is jou lewe. Betaal belasting en weet
ook dat Christus die beeldskap herstel sodat jy jou lewe as ’n lewende
en heilige oﬀer vir God moet gee.
Sing: Psalm 116-1:9
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)
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Vrydag 25 Februarie
Skrifgedeelte: Handelinge 4:1-22
Fokusgedeelte: Handelinge 4:19
Gehoorsaamheid aan mense of gehoorsaamheid aan God?

J

ohannes en Petrus het ná Christus se hemelvaart en die uitstorting
van die Heilige Gees die evangelie van Christus verkondig en
wonders gedoen. Die mense het na hulle gestroom om te luister wat
hulle verkondig. Die gevolg was dat hulle deur die tempelwagte gevange geneem is, omdat die Jode nie gehou het van wat hulle verkondig nie. Verder word daar ook aan hulle die opdrag gegee om nie
in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie.
Die apostels staan nou voor ’n keuse. Hulle moet óf gehoorsaam
wees aan die Here deur uit te gaan en dissipels te maak, óf stilbly
soos die mense hulle beveel het. Ons hoor dan van die moedige besluit van die gevangenes om voort te gaan met die verkondiging van
die evangelie. Hulle stel dan ook hulle keuse voor die Jode dat hulle
self moet oordeel wat swaarder weeg waar daar ’n botsing van pligte
is: gehoorsaamheid aan mense of gehoorsaamheid aan God?
Hulle kon eenvoudig wegstap deur te jok en steeds te verkondig
sodra hulle by die deur uit is, maar hulle is nie net getrou aan God
nie, hulle getuig ook openlik in daardie situasie oor die waarheid en
wat God vereis. In werklikheid sê hulle dat hulle vasbeslote is om aan
te hou preek, omdat die opdrag van God kom. Niks kan meer absurd
wees as om ’n feilbare mens te gehoorsaam nie. Iemand wat maar
net ’n mede-skepsel is, teenoor God wat oneindig wys en heilig is. Hy
is die soewereine Regter teenoor Wie ons almal aanspreeklik is. Die
saak is so eenvoudig, so onbetwisbaar en vanselfsprekend.
Dieselfde geld ook vir ons. Daar kan geleenthede wees waar ons
gekonfronteer word met ’n keuse oor gehoorsaamheid aan gesag wat
in stryd is met dit wat God van ons vra. Die antwoord is voor die
handliggend. Ons moet altyd aan God gehoorsaam wees. Gebruik
ook daardie geleentheid om te getuig.
Sing: Psalm 40-1:4
Ds. CB Robinson (Brahm) (Cachet)
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Saterdag 26 Februarie
Skrifgedeelte: Handelinge 5:17-33
Fokusgedeelte: Handelinge 5:26
Ons moet God meer gehoorsaam as mense!

D

ie hoëpriester was afgunstig op Petrus en die apostels, omdat
hulle aanhou om die leer van Jesus Christus verkondig. Al die
planne om dit te stop, het tot dusver misluk. Hoekom was hulle so
gekant teen die leer van die apostels? Die hoëpriester en ander was
Sadduseërs – hulle het nie geglo dat daar lewe ná die dood was nie.
Nou verkondig die apostels juis dat Christus uit die dood uit opgestaan
het (sien ook 3:2).
Keer op keer gaan Petrus en die ander apostels voort om die wonderlike blye boodskap te bring dat Jesus Christus uit die dood uit
opgestaan het. Niks laat hulle afskrik nie, selfs nie dreigemente, gevangenisskap en lyfstraf nie. Hoekom nie? Hulle is meer gehoorsaam aan
die Here as aan mense. Hulle probeer nie die politieke en geestelike
leiers van Jerusalem te beïndruk en hulle na te praat nie. Hulle kan
nie anders as om die opdrag wat Jesus Christus vir hulle gegee het,
vol van die Heilige Gees, uit te leef nie. Dit wat mense sê, maak nie
saak as jy die waarheid van God se Woord het nie.
Is jy die Here meer gehoorsaam as vir mense? Beleef jy ook die
konfrontasie van die wêreld dat jy nie moet voortgaan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig nie? Indien jy nie besig is om
die evangelie te verkondig nie, gaan jy nie weerstand beleef nie.
Daarom moet ons eers God gehoorsaam wees en met blymoedigheid
die evangelie verkondig. Wees God gehoorsaam in alle aspekte van
ons lewe. Dan kan ons, wanneer iemand by die skool of by die werk
van ons vra om iets te doen teen die Woord van die Here, met sterk
getuienis antwoord: Ek moet God meer gehoorsaam as mense!
Sing: Psalm 103-1:1, 9
Ds. ID de V Potgieter (Danie) (Rietvallei)
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Sondag 27 Februarie
Skrifgedeelte: Romeine 13:1-7
Fokusgedeelte: Romeine 13:4
Die owerheid is ’n dienaar van God, tot jou beswil

G

od het dit van vroeg af aan sy volk en aan die wêreld bekendgemaak
dat Hy die owerheid ingestel het om orde en reg te handhaaf
(Gen. 9:6). In Romeine 13 beklemtoon Paulus dat owerhede van God
gesag ontvang het, en dat onderdane aan hierdie gesagsinstelling
gehoorsaam en onderdanig moet wees.
Nie alle mense glo dit nie: daar is diegene (bv. vanuit die natuurreg)
wat meen dat die mag en gesag in die wêreld vanuit die mens self
opkom; mense kies byvoorbeeld maghebbers (konings en keisers; of
mense erf dit) en aan hulle word deur die volk of massa dan gesag
toegeken. Daarom is hierdie soort regeerders dan slegs aan die volk
of kiesers verantwoording verskuldig.
Die Bybelse perspektief is totaal anders. Geen mens of owerheid
het in homself gesag nie; alle gesag kom van God af (“daar is geen
gesag wat nie van God afkomstig is nie” – vs 1). Uiteindelik moet aan
God self verantwoording gedoen word.
Verder: ’n owerheid oftewel ’n owerheidspersoon soos ’n koning,
president, minister of enigiemand wat moet regeer, besit nie in homself/haarself of vanweë sy/haar posisie goddelike regte of magte nie.
Dink byvoorbeeld aan die goddelike verering van die ou Romeinse
keisers. Hierdie neiging om as sodanig te regeer of vereer te word,
bestaan steeds in ons tyd. Nee, die Bybelse perspektief is dat die
owerheid en elkeen wat daarin betrokke is, ’n dienaar is. Dit gaan om
dienslewering!
Alle owerhede is, of hulle dit glo of nie, van ons voorbidding afhanklik en moet deur ons as onderdane geëer en gehoorsaam word,
terwyl ons as gelowiges weet dat ons te alle tye aan God (as die
enigste werklike gesaghebber) meer gehoorsaam moet wees (Hand.
4 en 5; Dan. 6). Aan Christus het Hy alle mag gegee: Hy is die eintlike
en enigste Hoof van sy kerk en Koning van die konings (Matt. 28:18).
Sing: Psalm 72-2:1
Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus)
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Maandag 28 Februarie
Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:11-17
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:17b (AFR83)
Vrees God. Eer die keiser.

K

eiser Claudius van die Romeinse Ryk het die Jode in 49 nC uit
Rome verban en keiser Nero, die wreedaard, het die Christene
vurig vervolg en gemartel. In die tyd van Petrus het die Romeinse
maghebbers die wêreld met mag verower en met bedrog en onreg oor
die provinsies (of oorwonne gebiede) regeer. Keisers moes aanbid
word en belastings moes betaal word. Baie Jode was opstandig. Die
splintergroep of party met die naam van Selote het soms met die
swaard teen hierdie heersers geveg. Hulle Latynse naam was sicarii
(dolkstekers). Te midde van hierdie heidense oorheersing oor die
wêreld en oor God se volk kom vestig Christus sy koninkryk van vrede
en geregtigheid. In Matteus 22:21 hoor ons hoe Jesus sê: “Betaal die
keiser wat hom toekom, en aan God wat Hom toekom.” En Paulus
laat oor in Romeine 13 dat God se kinders die owerheid (selfs die
Romeinse owerheid) moet eer en gehoorsaam. Paulus waarsku egter
teen die goddelike verering van die keiser asof hy here (kurios) is.
Want slegs Jesus is Here (1 Kor. 12:1). Maar vrees God en eer die
keiser! Die werkwoordsvorm wat hier vir beide woorde gebruik word,
dui daarop dat dit iets is wat voortdurend moet gebeur; dit moet ons
Christelike styl en manier van lewe wees: om God te eer of ontsag vir
Hom te hê, en om respek en erkenning te betoon aan die owerhede
wat God oor ons gestel het. Dit moet deel wees van ons godvrugtige
lewe. Die hart van ons godsdiens of geloofslewe is om God te vrees,
oftewel Hom te aanbid en te eer as die enigste Here en Hom bo alles
te gehoorsaam. En die keiser of owerheid? Dit is ’n mens en nie ’n
god nie, hy/hulle word nie aanbid nie, want ’n keiser is nie die Here
nie, maar sy dienaar! En ’n dienaar is nooit groter as sy heer nie.
Slegs Jesus is ons Here en Koning. Mag die owerhede oor ons met
nederigheid en wysheid dienaars van God wees tot ons beswil, en
mag ons hulle eer en gehoorsaam wees in alles wat reg en billik is en
nie met die Woord van God in stryd is nie (NGB Art. 36).
Sing: Psalm 91-1:1, 2
Prof. A le R du Plooy (Dries) (emeritus)
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MAART
Tema: Die woorde “heilig” en “wag” – wat beteken dit?

I

n Maartmaand wil ons nagaan wat die woorde “heilig” en “wag” in
die Bybelse sin beteken. Dit is twee woorde wat ’n wye verskeidenheid
betekenismoontlikhede het. Dalk is 31 dagstukkies te min om alles te sê ...
Heilig (1-15 Maart)
Die woord “heilig” in sy verskeidenheid van vervoeginge kan byvoorbeeld “rein/skoon wees”, “gewyd wees/word” beteken. Die woord kan in
sy kern iets soos “afsondering”, of “eenkant-gesit-wees” beteken. Maar
nie “seperated from” (afgesonderd van) nie – dit is te negatief. Liewer
meer positief, naamlik “behorende tot ’n ander kategorie”. As die HERE
heilig genoem word, word Hy so genoem omdat Hy positief Iemand van ’n
eie soort is. God is geheel en al die Andere, verhewe bo alles en almal.
Die HERE sê dat omdat Hy heilig is, moet sy volk ook heilig wees. Wat
moet gebeur en wat moet ek doen om heilig te wees? Watter eienskappe?
Dit is nie net God se mense wat heilig is nie. Sekere voorwerpe (tempel,
’n sekere stuk grond, stad); ’n sekere persoon (priester); ’n sekere periode
of hoedanigheid of gebeurtenis of handeling (swangerskap, geboorte, rou,
huweliksluiting, sakramente, sabbat) kan ook heilig wees. Hoe het daardie
persone, handeling, voorwerp heilig geword? En deur Wie so verklaar? En
in watter omstandigheid? Net God kan dit heilig verklaar en instel. God is
heilig, heilig, heilig!
Wag (16-31 Maart)
Hierdie woord kan ’n selfstandige naamwoord of ’n werkwoord wees.
Dit kan iets passiefs of aktiefs beteken. Dit kan ’n verhouding tussen God
en mens, en ook tussen mens en mens aandui. Ook ’n houding van die een
teenoor die ander. Ons wag vir God en vir mekaar. Maar God wag ook vir
ons. In Matteus 27:49 (“Wag, laat ons sien of Elia hom (vir Jesus) kom
red”) is daar ’n tydsaspek betrokke. Maar in Matteus 27:65, 66 (Pilatus het
vir hulle gesê: “Julle kry ’n wag van soldate ...”) is “wag” ’n selfstandige
naamwoord – dit dui ’n soort mens of beroep aan. In Psalm 5:4 het die
woord wag die betekenis van ’n “afwagtende houding”. Spreuke 20:21-21:2
spreek albei woorde “heilig” en “wag” aan – dink (wag) eers voordat jy iets
heilig verklaar. Wat beteken “heilig” en “wag” in hierdie geval? Wag vir
mekaar (1 Kor. 11:33) – wat het dit met die gemeenskap van gelowiges en die
viering van Nagmaal te doen? Wag op die Here (Ps. 27:14) – wat beteken dit
in tye van nood? Die Here wag met ongeduld om ons genadig te wees (Jes.
30:15-33). “Wag” dui ook op geloofsvertroue en gebedsberusting.
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Dinsdag 1 Maart
Skrifgedeelte: Eksodus 2:11 – 3:12
Fokusgedeelte: Eksodus 3:5, 11; Job 1:4, 5; HK Sondag 47:122
Trek jou skoene uit – jy is geheilig deur Christus!

D

ie byvoeglike naamwoord “heilig” kom hier vir die eerste keer in
die Bybel voor. “Heilig” is egter nie ’n onbekende woord vir kerkmense nie. Ons praat byvoorbeeld van die heilige Doop en Nagmaal.
Van gelowiges word daar ook gepraat as die “heiliges”. Die “Heilige”
Gees. Die eerste bede van die “Onse Vader”-gebed lui: “Laat U Naam
“geheilig” word.” Die woord “heilig” beteken: “rein, skoongewas, gewyd,
afgesonder, eenkant gesit, anders, verhewe, behorende tot ’n ander
kategorie” en soos dit in die eerste bede verklaar word, “uitgeken”.
In Eksodus 3 pas Moses sy skoonpa, Jetro, se kleinvee op. Die Engel
van die HERE verskyn aan Moses in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. (Die
“Engel van die HERE” is Christus in die Ou Testament – vgl. Jes. 63:9).
Die doringbos brand nie uit nie. Moses bekyk dit van nader, want hier
is iets anders besig om te gebeur! God roep vanuit die doringbos
(3:4): Trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond! Om skoene
uit te trek, is ’n gebruik om te sê dat jy jou nederig vereenselwig met
die stof van die aarde waaruit jy gemaak is. Hier moes Moses demonstreer dat hy in die verhewe, in die geheel en al andere en heilige
God se teenwoordigheid maar net mens is. Dis die nederige teenoor
die Heilige. Moses moet homself voor God ontbloot vir wie hy werklik
is: ’n sondaar, doemwaardig, wat sy gesig moet verberg in God se
teenwoordigheid. Toe Moses sy opdrag kry, sê God eers: Ek sien my
volk se ellende; Ek hoor my volk se jammerklagte; Ek ken my volk
se smarte; Ek dink aan my beloftes aan hulle (2:23-25; 3:7-9). God
sê: Ek ken jou, en tog stuur Ek jou om my volk uit te lei. Moses vra:
Wie, ek – ’n sondaar, moordenaar, vlugteling, veewagter? Ja, jý! Ék
sal met jou wees en jou heilig (toerus, wy) vir die koninkrykswerk!
Broeder, suster, ampsdraer, lidmaat van die liggaam van Christus –
om Christus wil is jy skoongewas, gereinig, toegerus, eenkant gesit,
geroep, geheilig om die Here se Naam te heilig (uit te dra) daar waar
Hy jou ookal roep!
Sing: Psalm 111-1:1, 5
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)
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Woensdag 2 Maart
Skrifgedeelte: Eksodus 19:1-8
Fokusgedeelte: Eksodus 19:6
Hoe dien ’n mens God as ’n priester?

I

n die derde maand ná die uittog het die Israeliete in die woestyn Sinai
gekom en hulle het daar, teenoor die berg Horeb waar die Engel
van die Here die eerste keer aan Moses verskyn het, laer opgeslaan.
Terwyl die volk se laer daar gestaan het, het Moses opgeklim na God
toe. Moses word die boodskapper tussen God en die volk. Bo van
die berg af het God aan Moses toegeroep wat hy op sy beurt aan die
kinders van Israel moes verkondig.
Dit is ’n gewigtige boodskap. Die Here vertel aan hulle dat die doel
van die uittog bereik is! En wat is dit? Die volk het nou by die Here
aangekom. Hy Self het hulle na Hom toe gebring. Hulle moet ’n koninkryk wees waar God regeer en waar hulle God as priesters dien.
Hoe dien ‘n mens God as ’n priester? Deur Hom van harte lief te
hê en deur jouself as ’n lewende dankoﬀer aan Hom toe te wy. Gedring deur wederliefde, omdat Hy jou eerste liefgehad het, moet jy
jouself opoﬀer as ’n lewende oﬀer wat jou uitbrand in diens aan God,
en daardeur kom jou priesterfunksie ook ander mense ten goede.
Jy verrig aan hulle die bediening van die versoening. Hierdie is nie
’n nuwe taak nie. Toe God die mens na sy ewebeeld geskape het, is
hierdie priesterfunksie ingeskape – dit is deel van die skepping van
die mens in ware geregtigheid en heiligheid. Hartlike liefde tot God en
die naaste was wesentlik deel van die mens vóór die sondeval. Maar
hierdie ingeskape priesterfunksie is gruwelik deur die sonde verwring.
Liefde tot God en die naaste het verander in haat en oﬀervaardigheid
in selfsugtigheid.
Deur ’n besondere onderwysmetode wat aansluit by die bevatlikheid van die verbondsvolk in die Ou Testament, het God die priesterdiens en die oﬀers ingestel om hierdie priesterlike roeping, ondanks
die aantasting deur die sonde, lewend te hou. God wou steeds ’n
koninkryk hê, waar sy volk Hom as priesters dien. En as selfs die hoëpriester en ander priesters en die hulpdiens van die Leviete misluk?
Dan maak Jesus Christus ons dié koninkryk. Hy is deur God die Vader
bestem en aangestel en deur die Heilige Gees gesalf tot ons enigste
Hoëpriester wat ons met die enige oﬀer van sy liggaam verlos het
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en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree. En
omdat ek deur die geloof ’n lid van Christus is en daardeur deel aan
sy salwing het, kan ek en moet ek my as ’n lewende dankoﬀer aan
Hom toewy.
Om elke gelowige se priesterfunksie te stimuleer, stel God die diakenamp in. Dit is ’n diens om die gemeenskap in Christus te laat lewe.
Ons moet ons in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges
deur die diakens laat lei. Onthou dat ons aangestel is as priesters in
’n koninkryk van priesters waar ons as lewende dankoﬀers ons vir die
Here uitbrand!
Sing: Psalm 134-1:2
Ds. JJ de Kock (Kobus) (emeritus)
Donderdag 3 Maart
Skrifgedeelte: Levitikus 11:1-3, 41-47; 20:7-8
Fokusgedeelte: Levitikus 11:44, 45; 20:7-8
Wees in elke lewensfaset dankbaar en gehoorsaam aan die
Here

O

ns verhouding met God is lewend en dinamies. Dit omvat lewenslank elke faset van ons lewe. God maak Hom aan ons bekend:
 “Ek is die Here, julle God (11:44; 20:7). Hy voeg daarby dat Hy sy
volk uit Egipte laat optrek het om vir hulle ’n God te wees (11:45).
Toe die slawerny ondraaglik raak, het Hy hulle in genade uit Egipte
verlos. Hierdie bekendstelling herinner sterk aan die inleiding tot
die Tien Gebooie (Eks. 20:2). Israel en ons het veral die verlossing
uit ons sonde nodig. Dit het God deur sy Seun bewerk.
 “Ek is heilig” (11:44, 45). Daarmee sê Hy dat Hy God is. Hy is vol
majesteit; Hy wek ontsag; Hy is moreel oneindig suiwer.
Die Here ons God sê wat Hy verwag van ons wat aan Hom behoort:
 “Wees heilig, want Ek is heilig” (11:44, 45). Israel moes as volk wat
aan Hom behoort, eenkant van en anders as die heidenvolke leef.
Die heiligheid wat God vra, bewerk Hy self (20:8). Ons weet Hy
bewerk dit deur sy Gees. As gelowiges in die tydvak van die Nuwe
Testament moet ons uit dankbaarheid die leiding van die Heilige
Gees volg en as verlostes leef (Rom. 8:14).
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 In Levitikus 11 onderskei die Here tussen rein diere wat sy volk
mag eet en die onreines wat hulle nie mag eet nie. Die ou Israeliete
moes God se opdragte hieroor nougeset uitvoer. Toe Petrus in
geestesvervoering raak, wou hy nie die opdrag nakom om onrein
diere te eet nie. Die stem wat hom gemaan het om nie dit wat God
rein gemaak het, onrein te ag nie (Hand. 10:10-15), dui op die
opheﬃng van hierdie onderskeid.
As eiendom van die Here moet ons uit dankbaarheid in elke faset
van ons lewe die Here gehoorsaam – Hom so verheerlik.
Sing: Psalm 103-2:1
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Vrydag 4 Maart
Skrifgedeelte: Levitikus 21:8; 22:31-33
Fokusgedeelte: Levitikus 21:8; 22:31-33
Die Here se heiligheid en verlossende genade spoor ons aan
om volgens sy wil te leef

O

ns fokusverse is ingebed in bepalings rakende die priester wat
die volk se oﬀers aan die Here bring (21:1-9) sowel as die diere
wat geoﬀer is (22:26-33). Priesters bring nie meer ons oﬀers voor die
Here nie. Die samevattende gevolgtrekkings wat in ons fokusverse
gegee word, is egter in ons konteks ook op ons van toepassing. Die
Here is heilig en het ons sy eiendom gemaak.
“Ek is die Here”, so lees ons in 22:31, 33. Die Here het in ’n
verbondsverhouding met sy volk getree en as die God van die verbond
het Hy die gesag om voor te skryf op watter wyse ons wat aan Hom
behoort Hom moet dien.
Die Here het sy getrouheid aan die verbond destyds bewys deur
sy volk uit Egipte te laat trek met ’n tweeledige doel:
 om hulle God te wees (22:33);
 om hulle vir Hom te heilig – hulle eenkant te sit as sy eiendom
(21:8; 22:32).
Hierdie verlossing en heiliging het die Here God tot ’n hoogtepunt
gevoer deur in liefde sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes
(1 Joh. 4:10). Ons is daartoe geroepe om ’n heilige priesterdom te

• 68 •

wees wat geestelike oﬀers bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is (1 Pet. 2:5; vgl. ook Rom. 12:1). Dit doen ons onder leiding
van die Heilige Gees uit dankbaarheid vir wat die Here in en deur sy
Seun vir ons gedoen het.
Wanneer die Here sy kind (soos die destydse priester) tot besondere diens roep, moet ons die roeping volgens sy voorskrifte in verantwoordelikheid aan Hom, die heilige God, vervul. Die gemeente
waarbinne so een sy roeping vervul, moet hom daarom met agting
behandel.
Die Here se heiligheid en verlossende genade spoor ons aan om
volgens sy wil te leef.
Sing: Psalm 116-1:7, 9
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Saterdag 5 Maart
Skrifgedeelte: Levitikus 27
Fokusgedeelte: Levitikus 27:21, 30, 32
Geheilig aan die Here

D

ie Here het ons in Christus geheilig tot ’n dankbaarheidslewe. Die
Bybel praat ook daarvan dat ons deur Christus gekoop is. Ons is
losgekoop van die sonde sodat ons heilig kan leef. Die woord heilig
beteken om eenkant geplaas te wees vir God. Soms voel dit vir ons
as gelowiges asof ons nie altyd by die wêreld inpas nie, omdat dit so
is. Ons is anders. Ons is gewy aan die Here.
In die Ou Testament was gelowiges soms ook op ’n spesiale manier aan die Here gewy om in sy diens te staan. Ons lees hiervan in
Numeri 6. Dit is die nasireërgelofte. Om ’n nasireër te wees, beteken
om totaal aan die Here gewy te wees. Dit is om in sy diens te staan.
Wanneer daar so ’n gelofte afgelê is, sou hierdie persoon homself
moes ontsê van sekere dinge. Hierdie gelofte was ’n ernstige gelofte.
In Levitikus 27 word vertel hoe so iemand homself kon vrykoop van
hierdie gelofte. Waarmee die persoon homself loskoop, behoort
daarna aan die Here.
In die Nuwe Testament word ons beveel om ons hele lewe aan die
Here te wy. Die verskil is wel dat ons onsself nooit hoef los te koop
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van ons heilige lewe nie. Trouens, dit is nie ons wat besluit om ons
lewe vir God te heilig nie, dit het die Here reeds voor die skepping
besluit (Ef. 1). Hy het dit gedoen in Christus. Hy was die volle oﬀer.
In Hom behoort ons saam met die hele skepping aan die Here.
Ons behoort alles wat ons het, aan die Here te wy en juis ons tiendes
te betaal, omdat alles wat ons besit, nie eintlik ons s’n is nie, maar aan
die Here behoort. Die Here vra dus net dat ons teruggee wat reeds
aan Hom behoort. So wys ons ons dankbaarheid teenoor die Here.
Sing: Psalm 89-1:6
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)
Sondag 6 Maart
Skrifgedeelte: Josua 6:1-19
Fokusgedeelte: Josua 6:19 (AFR53)
’n Heilige mars om ’n heilige stad

D

it is nogal ’n vreemde opdrag om vir sewe dae om ’n stad te loop
en op die sewende dag sewe keer. Daar moet sewe priesters met
sewe ramshorings wees wat voor die ark uitgaan. Die stad Jerigo
moet met die banvloek getref word en al die koper- en ystervoorwerpe
moet aan die Here geheilig word.
Ons leer eintlik baie oor alles wat hier moet gebeur. Destyds was
dit die gebruik dat ’n koning wat ’n stad oorwin het, rondom die stad
loop asof hy dit aan homself toeëien. Hier is dit presies wat Israel
moet doen. Sewe keer en op die sewende dag nog sewe maal. Die
getal sewe is die volmaakte getal van die Here.
Ons moet oplet dat dit nie eintlik die volk is wat alleen om die stad
Jerigo beweeg nie. Die ark beweeg saam met hulle. Die ark het die
Here se teenwoordigheid by sy volk aangedui. Dit is die Here wat die
stad vir Homself toeëien nog voor die stad oorwin is. Ja, die Here se
Woord dra die enigste outoriteit. Hy het belowe Hy gee die stad aan
die volk en dit sal Hy doen.
Selfs die woord banvloek het ’n interessante betekenis. Dit beteken
ook afgesonder, of eenkant geplaas. Dit beteken ook om heeltemal
vernietig te wees deur vuur. Vuur het ’n suiweringselement. Ons sien
hier dus hoe die Here ’n hele stad vir Homself heilig net soos Hy dit ook
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sal doen met die koms van Christus. Die koper- en ystervoorwerpe
kon nie verbrand word nie en daarom is dit heilig aan die Here en mag
nie deur die volk gebruik word nie. Dit sal alleen in die Here se diens
wees.
Ons leer hier dat alles aan die Here behoort, die hele aarde en ook
ons. In Christus word alles nuutgemaak en aan die Here geheilig.
Sing: Psalm 24-1:1
Ds. W Brotherton (Werner) (Vryheid)
Maandag 7 Maart
Skrifgedeelte: 1 Samuel 2:1-11 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Samuel 2:2
Hanna se lofsang tot eer van die Here

I

n 1 Samuel 1 lees ons van Hanna wat baie graag ’n kind vir haar
man, Elkana, wou gee. Sy was egter onvrugbaar. Verskeie gebeure
het daartoe gelei dat sy baie bedroef was. Sy was só bedroef dat
selfs haar man en Eli haar nie eers kon vertroos nie. Daarom wend
sy haar tot God, waar sy haar begeertes deur gebed en smeking met
danksegging aan Hom bekendmaak (vgl. Fil. 4:6). Die Here verhoor
haar gebed en laat haar swanger word. So bring sy haar eerste
seun, Samuel, in die wêreld. Skaars was hy op driejarige ouderdom
gespeen en sy neem hom na die huis van die Here toe in Silo.
Met die nakom van haar gelofte word sy deur die Heilige Gees
gelei om haar loﬂied tot eer van die Here te sing, dat Hy die enigste
ware God is en dat niemand heilig is soos die Here nie (1 Sam. 2:2a),
want buiten Hom is daar geen ander god nie (vgl. Ps. 77:14). Daar is
geen rots soos God nie (1 Sam. 2:2b), want sy werk is volmaak, alles
wat Hy doen, is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg, Hy is
regverdig en betroubaar (vgl. Deut. 32:4). In haar lofsang, wat ook ’n
gebed is, gee sy uiting aan dit wat sy in haar lewe ervaar het.
Wanneer die golwe van die lewe oor jou breek, moet jy nie wegsink
in selfbejammering nie. Wanneer jy nie antwoorde op al die vrae het
nie, moet jy nie op jouself vertrou nie. Gaan na die Here toe met alles,
hoe groot of hoe klein ook al, en bid tot Hom. Gee alles in sy hande
oor en vertrou Hom daarmee. Plaas die Here in die middelpunt van
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jou lewe, want Hy is in beheer van jou hele lewe. Hou vas aan die
Here en glo dat Hy tot alles in staat is.
Mag jou lewe ook ŉ lied tot eer van die Here wees!
Sing: Psalm 138-1:1
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)
Dinsdag 8 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 58:1-14 (AFR53)
Fokusgedeelte: Jesaja 58:13-14
Verlustig jou in die Here

J

esaja veroordeel die vormgodsdiens van sy tydgenote, want dit bly
nog steeds by ’n uitwendige diens aan God, sonder enige ware
aanbidding en verheerliking. Hy veroordeel die vormdiens, maar nie
die vorme self nie. Met ander woorde Jesaja veroordeel die manier
waarop die Jode gevas het, maar nie die vas self nie.
Hy gaan daarna oor tot ’n bepaalde vorm, naamlik die sabbat.
Waarom die sabbat? Omdat ons diens aan God altyd voorop moet
staan. Eers die liefde tot God en dan die liefde tot die naaste. As ons
liefdesdiens op God gerig is, is dit godsdiens. Maar in vandag se tye
is die fokus meer op die mens gerig met al sy regte en behoeftes. By
dié dinge mag dit egter nie bly nie, want die diens van die mens kan
nooit die diens van God vervang nie.
Volgens Jesaja dui die ware sabbatsdiens op die ware godsdiens,
en nie mensediens nie. Die kern van hierdie verse word in die volgende
woorde saam getrek: “... as jy die sabbat ’n verlustiging noem en die
heilige dag van die HERE hooghou ... dan sal jy jou verlustig in die
HERE” (Jes. 58:13b, 14a).
So is die rusdag ingestel juis ter wille van die Here en ter wille van
sy diens. Wie dit as sodanig eer en dit sy vreugde noem, verlustig
hom in die Here en in sy diens. Dit is elke gelowige se vreugdevolle
taak. Dan is Sondag die dag van God en sy diens, die dag van die
rus in God, die blydskap in God, die verlustiging in God. Dan is die
Sondag ’n teken van die verbond en nie ’n teken van ontspanning nie,
dit is ’n heilige dag en nie ’n ledige dag nie.
Die rusdag is die dag om die siel voor God te stel, die dag van
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geestelike verlustiging. Deur die bloed van Christus het Hy ons van
sonde en vrees verlos sodat die rusdag inderdaad vir ons ’n dag van
vrede en rus kan wees. Vrede met God en rus in God. As hierdie
eerste dag van die week heilig is, dan is al die dae van die week Godgewyd. Daarom is kerkbywoning so belangrik, want daardeur ontvang
God sy eer en verlustig ons ons in die Here.
Sing: Skrifberyming 43 (15-7):1, 4
Ds. P Cilliers (Pierre) (Daniëlskuil/Duineveld)
Woensdag 9 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 57
Fokusgedeelte: Jesaja 57:15 (AFR53)
Die heilige God wat onheilige mense red

G

od het verskillende Name in die Bybel, en ons kan baie van die
wese van God aﬂei uit sy Name. Uit ons fokusgedeelte is dit duidelik dat God nie net heilig is nie, maar dat sy Naam ook Heilig is.
Heilig is dus hier nie ’n byvoeglike naamwoord soos wanneer ons
sê God is heilig nie. Nee, Heilig is hier ’n eienaam: God se naam is
Heilig, net soos wat my naam Malan is.
Om heilig te wees, is egter ook een van die eienskappe van God.
Dit sluit in dat God hoogverhewe, heerlik en sonder sonde is: “Want
so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy
Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek …” Dit klink asof
Jesaja soek na woorde om God se heiligheid mee te beskryf, want
Heilig se heiligheid is onbeskryﬂik.
En dan die verrassende: Heilig woon nie net in die hoogte en die
heilige plek nie, Hy woon ook “by die verbryselde en nederige van
gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe
die hart van die verbryseldes.” Die hoogverhewe God, ontsaglik heilig, wie se naam Heilig is, bemoei Hom met onheilige mense wat deur
sonde verbrysel is en Hy laat hulle herlewe. Hy maak van hulle nuwe
mense, sodat hulle geroepe heiliges kan wees. Dit doen Hy deur sy
Seun, Jesus Christus, wat mens geword het. Ja, Heilig het mens geword om onheilige mense aan die kruis te verlos!
Hierdie groot genade van die heilige God maak my dankbaar! Ek
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wat nie een greintjie heiligheid in my het nie, word deur God verlos en
geheilig sodat ek my kan verlustig in sy heiligheid en Hom kan vereer
met ’n heilige (toegewyde) lewe.
Sing: Psalm 19-1:2, 5
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
Donderdag 10 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 43:1-7; Hosea 11:9
Fokusgedeelte: Jesaja 43:15; Hosea 11:9
Die Heilige in ons midde!

D

ie HERE se uitverkore volk is op die drumpel van uitwissing en
ineenstorting … Ondenkbaar! Maar dit is hulle eie skuld. Hoevele
kere is hulle nie gewaarsku nie! Die ballingskap was die HERE se
straf vir ongehoorsaamheid, afgodery, korrupsie. Selfs die konings,
priesters en profete het hulle nie meer aan God gesteur of die volk op
die regte pad probeer lei nie.
Het die Heilige God sy volk afgeskryf, vergeet? Dit is die vraag op
die lippe van die HERE se ware gelowige kinders, waar hulle – asof
van God verlate – daar in ballingskap met hulle en hulle voorouers se
sondes en die gevolge daarvan worstel.
Hier in Jesaja 43 kom die antwoord van die HERE in soveel vertroosting en versekering!
 Moenie bang wees nie.
 As jy deur water moet gaan, of riviere …
 As jy deur vuur moet gaan …
 Jy is kosbaar in my oë, die Een wat jou liefhet!
Verdien hulle die genade wat hulle nou aanhoor? Het die HERE
hulle straf oorgesien, of het hulle hul straf uitgedien? Nee … Maar
God is Heilig, julle Heilige, sê Hy vir hulle in Jesaja 43:15. Die Heilige
in julle midde (Hosea 11:9)! Heeltemal anders as almal, verhewe bo
alles en almal.
Hy is die Een wat sy eie Seun uiteindelik stuur as Verlosser en
Saligmaker. Deur sy gehoorsame oﬀer van Homself aan die kruis
kom daar vir elkeen wat in Hom glo, VOLKOME vergiﬀenis. In Hom
skoongewas – HEILIG! Want die HEILIGE God maak self sy kinders
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HEILIG, sonder sonde, gereed vir die lewe tot in alle ewigheid by Hom.
In Christus nooit weer ballingskap, vervreemding, onherroeplike straf
nie, maar – genade op genade – vergiﬀenis en tuiskoms wanneer die
lewe op aarde verby is!
Sal ek en jy nie daarom dag na dag die Heilige in ons midde opsoek
en met ons lewe eer nie?
Sing: Skrifberyming 33:3
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
Vrydag 11 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 6:1-5; Openbaring 4
Fokusgedeelte: Jesaja 6:3; Openbaring 4:8
Hoe lyk dit in die hemel?

H

oe lyk dit in die hemel? Ons almal wonder … Wat sal ons sien of
beleef as ons daar ingaan? Sal dit mooier wees as die mooiste
plek ooit op aarde? Sal dit meer aangenaam wees as die mees
aangename wat ek ooit hier op aarde beleef het?
Beide Jesaja en Johannes is so bevoorreg om te beleef dat die
deur vir hulle mag oopgaan … En wat ’n verrassing!
Nee, nie wat ék wil sien of beleef, kom voor die geestesoog nie.
Die klem val nie op die mens en sy voor- of afkeure nie. Beide Jesaja
en Johannes sien dieselfde beeld in die hemel – ’n troon, hoog en
verhewe, en God, die Ewige en Almagtige, sit daarop! Hy wat heers
en regeer tot in alle ewigheid is die fokuspunt van wat in die hemel te
siene is. Niks anders maak in die hemel saak nie. Of behoort ooit op
die aarde saak te maak nie! Beide sien en hoor dat dié wat by God in
die hemel is, net maar besig is met één aktiwiteit: hulle lofsing sonder
om ooit te rus – heilig, heilig, heilig!
Hoekom sou hulle dit doen? Want hulle sien en beleef wat vir ons
nog ’n spieël in ’n raaisel is, ’n onduidelike, geheimnisvolle beeld.
Hulle sien en beleef die volle omvang van God se heiligheid, en kan
nie ophou om Hom daarvoor te lofsing nie. Heilig, heilig, heilig!
God is heeltemal anders as ’n mens. Hy is ’n God van waarheid en
liefde, van oordeel en genade, van die tydelike en die ewige … Wanneer Hy genade en vergiﬀenis in sy Seun gee, en dit daagliks aan ons
• 75 •

bevestig deur sy Gees, doen Hy wat geen mens groot of goed genoeg
is om te doen nie, doen Hy wat geen mens ooit sou verwag nie.
Stel jou verwagting in om op Hom te fokus. Wag vir Hom … Aktief,
verlangend! Jaag, in voorbereiding op wat ’n werklikheid word wanneer
Jesus kom, die heiligmaking na, waarsonder niemand die HERE sal
sien nie (Heb. 12:14). Want hoe sou iemand wat in onheiligheid, in
Godsveragting volhardend leef, ooit kan ingaan wanneer die deur na
die hemel ook vir ons oopgaan?
Soek die dinge daarbo, en jy sal ook eenmaal inval in die stemmekoor van die ewigheid: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die
Almagtige!
Sing: Psalm 68-1:2, 16
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
Saterdag 12 Maart
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-14 (AFR53)
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:4
Skoon gewas en eenkant gesit

I

s jy heilig? Ons sê gewoonlik: Nee! Want ons verstaan “heilig” in ’n
negatiewe sin van “skynheilig”. En ons wil nie “skynheilig” wees nie.
Maar God sê: Ons is heilig!
Hoe het ons heiliges geword? God het ons voor die grondlegging
van die wêreld in Hom (Christus) uitverkies. God die Vader wil dat
elkeen wat Hy uitverkies het, heilig en onberispelik voor Hom sal
wees. Heilig beteken hier om sonder vlek te wees, om totaal skoon te
wees. God wil die uitwerking wat die sondeval en sonde op ons het,
heeltemal verwyder. Hy wil die werk van die duiwel geheel en al vernietig, want sonde is die werk van die duiwel (1 Joh. 3:8). Daarom het
die Vader sy eie Seun gegee om al ons sonde – al ons onheiligheid
– op Hom te neem. Hy het dit alles aan die kruis betaal. Ons word
skoon gewas deur die bloed van Christus!
Heilig beteken ook om afgesonder te wees, om net aan God alleen
te behoort. Hy het elkeen wat deur Jesus se bloed skoon gewas is,
éénkant gesit om nou en vir altyd net aan Hom alleen te behoort!
Jesus het ons só silwerskoon gewas om sonder gebrek voor Hom
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(God die Vader) in liefde te wees. God het ons lief! Daarom het Hy
ons volmaak skóón gewas deur die bloed van Christus.
Ons moenie die woorde voor Hom miskyk nie! Die woorde beteken
iets soos: vlak voor Hom, voor sy oë. Wanneer Hy na ons kyk met
sy oë wat alles sien – en sy oë kyk diep en skerp – dan sien Hy niks
verkeerd in ons nie! Want Jesus het ons volmaak skoon gewas!
Is jy heilig? Ja! Gaan lewe dan elke dag soos Jesus jou deur sy
bloed gemaak het – heilig en sonder gebrek voor Hom.
Sing: Skrifberyming 33 (2-4):2, 3
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
Sondag 13 Maart
Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:13-25 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:15-16
God se kinders leef volgens die voorbeeld van ons Vader

I

s jy heilig? Ja! Jesus het jou met sy bloed skoon gewas en afgesonder
om nét aan God te behoort. Dit is onbeskryﬂike genade (vs 13). Maar
die genade bring ’n groot verantwoordelikheid: Soos gehoorsame
kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat
tevore in julle onwetendheid bestaan het nie (vs 14). Die woorde
gehoorsame kinders beteken letterlik iets soos: kinders wie se geaardheid dit is om gehoorsaam te wees. God het ons geaardheid verander: in plaas van ons ou geaardheid wat net ongehoorsaam wil
wees en wat net wil lewe volgens ons eie sondige begeertes, het Hy
vir ons ’n nuwe geaardheid gegee – die geaardheid van gehoorsame
kinders.
Hierdie nuwe geaardheid moet nou in ons hele lewenswandel sigbaar word. Die kenmerk daarvan is heiligheid (vs 15). Heilig beteken
hier skoon gewas en afgesonder vir God. Ons moet lewe soos ’n
heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig
(1 Pet. 2:9).
Of as ons dit anders wil sê: Ons moet lewe soos kinders van God,
kinders wat die voorbeeld van ons Vader volg. Vers 16 sê hoe die
voorbeeld van ons Vader lyk: Wees heilig, want Ek is heilig. God is
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na sy wese die heiligheid self. Hy is anders as sy skepping. Hy is
afgesonder en losgemaak van die wêreld. Die sondige wêreld het
geen houvas op Hom nie.
Hy het ons deur Christus se bloed skoon gewas en ons anders
gemaak as die sondige wêreld. Hy het ons eenkant gesit om net volgens sy voorbeeld te lewe. Hierdie sondige wêreld het geen houvas
op ons nie. Niks en niemand kan ons dwing om dinge te doen wat
teen die wil van ons Vader ingaan nie. Aan die ander kant moet ons
nou net die dinge doen wat ons Vader doen. Ons moet navolgers van
God word (Ef. 5:1), soos Jesus gesê het: Wees julle dan volmaak
soos julle Vader in die hemele volmaak is (Matt. 5:48).
Jy is heilig! Lewe elke dag volgens die voorbeeld van jou heilige
Vader!
Sing: Psalm 24-1:2, 3
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)
Maandag 14 Maart
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 3:1-13 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 3:12
Oorvloedige liefdesbediening in afwagting op die wederkoms
veg teen suinigheid

M

ense vra verkeerdelik of die kerk ’n toekoms het. Hieroor is die
Woord van God duidelik en beslis in Matteüs 16.
’n Ander manier van nadenke sou wees om te vra of die toekoms ’n
kerk het. 1 Tessalonisense 3 bied ’n perspektief op hierdie vraag deur
duidelik te stel dat gelowiges Christus se terugkeer moet verwag. Die
toekoms waarvan die Bybel praat, is immers bedoel vir elke uitverkore
kind van God. Om aktief gereed te wees, is om met die regte dinge
besig te wees.
In hierdie verruimende perspektief wat dié gedeelte bied, blyk dit
dat Paulus die mense daarbuite op straat nie as die vyandige mense
in ’n vyandige plek beskou het nie. Inteendeel. Die kerk sowel as die
wêreld moet bedien word. Waarmee? Met die liefde vir mekaar en vir
alle mense wat elke oomblik groei en toeneem. Hierdie groei in liefde
waarvan vers 12 praat, is so belangrik dat Paulus hieroor begin bid. In
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1 Tessalonisense 3:10 draai hy die woordorde om en sê dat hy nag en
dag vir die gemeente gebid het. Waarvoor het hy gebid? Hy het gebid
dat die lewende verwagting van Christus se koms die gelowiges se
harte aan die brand sal steek om met hulle liefde vir mekaar en vir
ander mense met die heel belangrikste sake besig te wees.
Dit is eintlik skokkend om te dink dat daar die moontlikheid bestaan
dat die kerk met die wederkoms van Christus met ’n magdom sake
kan besig wees sonder om met die heel beste dinge besig te wees.
Dit kan verdienstelike sake wees en op sigself goed wees, maar is
dit die heel beste? Paulus bid dat die liefde van gelowiges so ryk en
oorvloedig sal wees, dat dit oorlopens toe vol sal wees, sodat dit as’t
ware na alle kante toe oorstort.
Die besig wees van gelowiges met die oog op die wederkoms het
daarom alles met die oorstroming van liefde te make. Dink uself in hoe
skokkend, arm en aaklig dit daarna uitsien indien liefde in menseharte
nie oor sy walle stroom nie. Hoe sien ’n werkskring, ’n samelewing en
’n plaaslike gemeente daarna uit indien daar nie ’n oorstroming van
liefde is nie? Laat ons ook onthou dat niemand ooit iemand anders se
liefde waardig kan wees nie. Liefde is altyd ’n gee-aksie sonder om te
verwag. Daar is daarom geen plek vir karigheid en suinigheid in liefdesbetoning nie.
Sing: Skrifberyming 9-3:1, 2
Prof. FP Kruger (Ferdi) (TSP)
Dinsdag 15 Maart
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 4:1-12 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:4
Die huwelik is vir God heilig

W

atter woord tref jou wanneer die Here jou met hierdie 12 verse
aanspreek? Dit is die woord “heilig”. Dit kom drie keer voor en
dan weer in “Heilige Gees” (vs 8). Dit is waaroor God met jou en my
wil praat. Om heilig te leef, is om afgesonder te wees vir ’n spesiﬁeke
doel. In ons geval, afgesonder vir ’n intieme verhouding met God.
Wanneer ons met hierdie wete na vers 4 luister, dan sê dit iets
van hoe God voel oor die huwelik. Afgesonder vir God hou in dat,
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wanneer jy voor Hom ’n belofte aan jou lewensmaat gemaak het, jy
dit hou en jou afsonder om jou aan hom of haar alléén te onderwerp.
Vir God is die huwelik so belangrik dat Hy die verhouding tussen man
en vrou toets aan die verhouding tussen Jesus (die bruidegom) en die
kerk (die bruid) (Ef. 5:21-30).
As jy ’n verhouding met God het, moet jy volgens vers 4 hierdie
belangrike ding weet: Om onheilig met jou huweliksmaat saam te leef,
beteken nie net dat jy seksuele sondes doen nie, maar ook dat jy jou
nie tussen ander afsonder om aan hom/haar al jou aandag te gee
nie. Dit is wanneer ons nie genoeg tyd afsonder om saam ’n heilige
lewe voor God te soek nie. Die huwelik is vir God heilig, leef dus heilig
daarin saam.
Sing: Skrifberyming 14-1:2
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)
Woensdag 16 Maart
Skrifgedeelte: Spreuke 21:1-8
Fokusgedeelte: NGB, Art. 36
Die owerheid is deur God daargestel

D

ie mag van leiers, selfs in ’n demokratiese bestel, is enorm. Die
kruisie wat ’n mens elke verkiesing trek, doen nie veel om die gevoel van uitgelewer te wees, te besweer nie. Watter inspraak het ’n
mens verder in politieke gebeure? Dit voel of die stem van ’n Christen
maar ’n stem in die woestyn geword het.
Ons Skrifgedeelte wys egter op die teendeel (vs 1). Magtige leiers
kan nie maar maak soos hulle wil nie. Al wil sommige mense politieke
leiers se arms draai vir gunste en gawes, of hulle denke beïnvloed, of
hulle voete op ‘n bepaalde pad plaas, die hart van die leier bly in God
se hand: “Die koning se hart is in die hand van die Here” (AFR53).
Elke owerheid word dus nie net deur God se beskikking daargestel
nie (Rom 13:1), maar God is ook persoonlik betrokke by die besluite
wat daardie owerheid neem.
Dit kan natuurlik gebeur dat leiers hulle harte verhard, en dat hulle
God nie erken nie en ongehoorsaam is aan sy bevele. Die geskiedenis
van die Israeliete en die Farao van Egipte wys wat in so ’n geval
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gebeur (Eks. 5-14). God laat Hom duidelik nie stuit deur ’n verharde
leiershart nie.
Soos ’n boer kanaalwater lei om verskillende lande nat te maak,
lei God die besluite van leiers soos dit in sy raad bepaal is (vs 1).
Besluite wat nie in jou guns is nie, is dalk die vrugte van ’n verharde
leiershart, maar dit kan ook wees dat dit dalk net nie jou “leibeurt” is
nie! In albei gevalle moet ons gelowig en geduldig op die Here wag.
Sing: Psalm 31-1:7
Dr. WC Vergeer (Wim) (Krugersdorp)
Donderdag 17 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 33:1-13
Fokusgedeelte: Jesaja 33:2
Wag in vertroue op die Here wat volkome verlos

“N

ood leer bid.” So lui die spreekwoord. Ons bid om verlossing uit
’n noodsituasie.
Sanherib, koning van Assirië, het eers al die stede van Juda verower en toe ook, ondanks hulle belofte, Jerusalem beleër. Hulle het
die Here uitgedaag. In hulle nood het Jesaja namens die mense van
Jerusalem gebid.
Die nood was groot; die gebed konkreet. Die Here moes in genade
neerbuig na sy bedreigde volk. Jesaja het gebid dat die Here elke
oggend hulle krag sou wees vir die hantering van die bedreiging.
Hulle groot gebedsversoek was dat Hy die bedreiging heeltemal
moes verwyder. Ons bid ook vir uitkoms uit ons noodsituasies.
Die Here het op Jesaja se gebed geantwoord. Hy het verlossing
van die bedreiging van die Assiriërs beloof (Jes. 33:19; vgl. 2 Kon.
18:13 – 19:37). Vir die verlossing wat God bewerk, moes die mense
van Jerusalem destyds, en moet ons steeds, wag tot op sy tyd.
Dit was vir die mense van Jerusalem en is ook vir ons noodsaaklik
om te vra dat die Here ons in genade van ons sonde sal verlos. Jesaja
het geprofeteer dat die Messias sy ryk sou kom vestig (Jes. 9:5-6).
Daardie profesie is vervul met die koms van Christus in die volheid van
die tyd. Daarvoor moes die mense van Jerusalem ’n paar eeue wag.
Met sy kosbare bloed het Christus die losprys vir ons sonde betaal (1
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Pet. 1:19). Ons weet dat die heerlikheid waarop die verlossing uitloop,
volle werklikheid sal word wanneer Christus op die tyd wat die Vader
bepaal, in heerlikheid weer kom. Ons wag nou daarop.
Die profeet sê in sy gebed: “Op U wag ons” (20). Ons wag in vaste
vertroue dat die Here op die regte tyd – die tyd wat Hy bepaal –– sy
belofte van volkome verlossing sal nakom.
Sing: Psalm 145-1:8, 9
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Vrydag 18 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 27:1-14
Fokusgedeelte: Psalm 27:8, 14
Wag op die Here HERE!

D

ie woordjie “wag” is ryk in betekenis. Voorbeelde: Die wag van
vier soldate het ’n wagbeurt van vier ure. Die verwagtende vrou
wag vir die geboorte. Simeon het die vertroosting van Israel verwag.
’n Tydsaspek.
Ook ’n diepere betekenis: Glo; vertrou; dien; geduld; staatmaak
op; dankbaarheid; opbou; opsoek; vertoef in God se teenwoordigheid;
toevlug neem; om te weet in Christus sal uitkoms stiptelik op sý tyd
kom!
Sê jy ook (Ps. 27:4, 8) dat jy een ding begeer, en dit is om in die
huis van die HERE te mag woon en om die lieﬂikheid van die HERE
te aanskou en te ondersoek en dat jy sy aangesig soek? Is jy ook
daardie moedelose persoon wat nou al alles gedoen het om kop bo
water te hou? Sê jy ook dat al jou planne nou opraak? Sien jy ook
net donkerte, magteloosheid, bedrog, diskriminasie, wanorde, haat,
liefdeloosheid? Die vyande kom “om jou vlees te eet”! Oorlog dreig
van alle kante.
Tog sê Dawid: “O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die
HERE sal sien in die land van die lewendes nie ...” ’n Onvoltooide sin
...!? Hy wil sê: Was dit nie vir die geloof nie ... dan weet ek nie wat van
my sou geword het nie!
Geloof is ’n belydenis: Die HERE is my lig en heil (of verlossing)!
Al gebeur wát ... ek vertrou! Die HERE beskerm; is my skuilplek, hulp,
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vastigheid onder my voete. Vers 4: Die HERE is in Christus vir my lief.
Vers 14 vat saam: Die gelowige moet op die Here (Almagtige) én
op die HERE (Verbondsgod) wag! Hierdie wag beteken: vlug na (vs
1) en psalmsing tot eer van Hom (vs 6).
Soek die HERE se aangesig op (vs 4, 8). Dit beteken letterlik: om
die HERE se gesig te sien. Dán sien ek Hóm raak. Ek kan Hom vra:
Lei en leer my om geduldig op U te wag in teëspoedtyd; en leer en
lei my om dankbaar te wag op die voorspoed wat Hy nog op my pad
sal bring!
Wag op die Here HERE beteken: Soek die Here op soos wagters:
gedurigdeur; hopend; vertrouend! En as die Here HERE se verlossing
soos die daagraad uiteindelik aanbreek, sal ’n soete vrede helder in
my menswees skyn!
Sing: Psalm 130-1:3, 4
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)
Saterdag 19 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 37:21-40
Fokusgedeelte: Psalm 37:21-40
Vertrou op die Here, Hy bepaal jou koers

D

ie mens wat op die Here vertrou, word deur die Here versorg.
Iemand wat sy gedagtes by sy werk in diens van God bepaal omdat hy op die Here vertrou, het ook ’n vaste koers.
Of ’n besigheid ’n toekoms het, meet ons aan baie faktore, maar
veral aan die ﬁnansiële faktor. Aangesien die ﬁnansiële faktor so swaar
weeg, lyk dit op die oog af of die goddelose ’n goeie toekoms het. Dit
lyk so asof hy op koers is, want hy ken net geluk en voorspoed.
Die Gees verhelder egter ons oog met hierdie psalm. Eintlik werk
die goddelose sy eie koers uit, maar die uiteinde van hierdie selfgenoegsame koers is ondergang. Vir die goddelose en sy nageslag is
daar nie ’n toekoms nie. Jesus Christus sal op die laaste dag elke
godloënaar se toekoms afsny.
Daarteenoor word die troue dienaars van die Here se koers word
deur God bepaal. Die Heilige Gees skryf die wet op die tafels van die
gelowige se hart. Sodoende word die koers van die regverdige ver• 83 •

seker. Dit loop uit op ’n toekoms van ewige heerlikheid wat Christus
vir ons verdien het. Tog is die heerlikheid nie net ver en net geestelik
nie, die Gees laat ons ook stoﬂike voorspoed geniet, al gebeur dit
deur teëspoed heen. Let maar net op die moeite waarmee jy jou
daaglikse brood verdien.
Omdat die Here jou koers bepaal, vertrou jy op Hom en bepaal
jy jou gedagtes by jou werk in diens van God. En hierdie diens sluit
die poging in om die goddeloses te probeer beweeg tot oorgawe aan
God, sodat hulle ook ’n vaste koers en toekoms mag hê.
Sing: Psalm 37-1:17, 18, 23, 24
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
Sondag 20 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 30:1-26
Fokusgedeelte: Jesaja 30:15, 18
Die Here wag op ons, sodat ons op Hom sal wag

D

ie Here spreek sy volk aan omdat hulle opstanding en ongehoorsaam was. Hulle het nie op God vertrou nie. Wanneer hulle in
gevaar was, het hulle hul eie planne beraam en gaan hulp soek by
ander nasies. In hierdie geval het Juda hulp gaan soek by Egipte. Die
Here sê egter vir sy volk dat hierdie hulp tot niks gaan kom nie (vs 7).
Die volk wou nie na die Here luister nie. Hulle het sy Woord verwerp. Hulle het gedoen net wat hulle wil. Hierdie keuse om God te
verwerp en op ander te vertrou, het gevolge:
 dit is selfvernietigend (vs 13);
 uiteindelik sal God hulle straf (vs 14);
 in plaas van vertroue, sal hulle voor die vyand vlug (vs 16, 17).
In genade roep die Here hulle om terug te keer na Hom en op Hom
alleen te vertrou (vs 15). As hulle dit sou doen, wag daar heerlike gevolge:
 Hulle sal in die beskerming van die Here rus;
 Hy sal hulle krag gee vir hulle daaglikse lewe.
Die Here is ernstig hieroor. Hy sal met ongeduld daarop wag om
hulle genadig te wees en Hom oor hulle te ontferm, eerder as om te
straf (vs 16). Daarom moet hulle hul eie sondige planne en selfver-
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sekerdheid laat vaar en op Hom wag. Hy sal uitkoms gee. Hy sal hulle
vyande vernietig. Hy sal aan sy volk ruimte gee waarin hulle in vrede
kan lewe.
Christus het vir ons wat ook in selfversekerdheid en onafhanklikheid
van die Here ons eie planne wil maak, rus verskaf in Christus. Hy het
vir ons verlossing en uitkoms bewerk. Hy het sy Heilige Gees uitgestort sodat ons krag mag ontvang. Laat ons daarom ons eie planne
laat vaar en op Hom vertrou. Laat ons op Hom wag, want in terugkeer
en rus lê ons heil.
Sing: Psalm 27-1:4, 6
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
Maandag 21 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 59
Fokusgedeelte: Psalm 59:10
In nood wag ons op die Here vir krag en beskerming

D

awid het in groot nood – eintlik doodsgevaar – verkeer. Dikwels
het Saul hom vervolg en wou hom doodmaak. Ons lees van die
omstandighede wat aanleiding gegee het tot die skryf van Psalm 59
in 1 Samuel 18 en 19.
Hoe hanteer Dawid hierdie groot nood wat hom bedreig het? Hy
neem sy toevlug tot die Here. Self weet hy die vyand is te veel vir
Hom. Maar ook het hy die insig gehad om te weet wie God is.
Hy roep God aan as sy Sterkte en rotsvesting. Hy weet God sal
in sy soewereiniteit en almag hulle vernietig wat sy kinders skade wil
aandoen. Hy weet verder dat God sy kinders beskerm. Daarom vertrou hy op niks en niemand anders as die Here nie. Dit is wat hy doen
as hy bely: op U wil ek wag.
Christus het sy kinders gered en beveilig. Daarom kan ons op die
Here wag vir uitkoms. Ons doen dit deur te bid vir vrede en veiligheid.
Ons wag op die Here deur op sy genade en barmhartigheid te vertrou.
Ons kan weet dat by die voleinding van die wêreld sal ons volkome
en ﬁnaal van alle nood en doodsgevaar verlos wees. Ons wag dus met
verlange op daardie dag van Christus se wederkoms. Ons kan egter
nou reeds in vervolging, lyding, siekte, pyn en smart op die Here wag
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deur te bid en Psalms te sing: My Sterkte, tot u eer wil ek psalmsing,
want God is my rotsvesting, my genadige God (Ps. 59:18).
Sing: Psalm 59-1:5
Dr. JD Mienie (Juan) (Zeerust)
Dinsdag 22 Maart
Skrifgedeelte: 2 Konings 6:24 – 7:2
Fokusgedeelte: 2 Konings 6:33
Sou ek langer op die HERE wag?

O

ngehoord. Onaanvaarbaar. Ondenkbaar. Die koning van Israel
verwyt die God van Israel. Hy meen dat die onheil wat die verbondsvolk tref, van God af kom. Saam met verwyt braak hy gal: “Wat
sou ek langer op die HERE wag?”
Die man wat hierdie bitter woorde kwytraak, is koning Joram.
Joram is die seun van die goddelose Agab en die nog méér goddelose
Isébel. In die voetspoor van sy ouers het hy gedoen wat verkeerd is in
die oë van die HERE (2 Kon. 3:2). Die troue Verbondsgod konfronteer
die verbondsvolk en hulle koning oor hulle verbondsbreuk. Die HERE
span die koning van Aram in om Samaria, die hoofstad van Israel,
te beleër. Die koning en sy onderdane behoort in die beleëring die
tugtigende hand van die HERE te sien. Maar daarvoor maak koning
Joram sy oë en ore toe.
Die ellende in die beleërde stad skreeu ten hemele. Hongersnood
dryf mense tot waansin. Die kop van ’n onrein donkie en ’n handvol
duiwemis word teen belaglik hoë pryse verkoop. Vroue gaan selfs
sover om hulle kinders te kook en te eet. Dis afskuwelik. So lyk volhardende opstand teen God, verharding in sonde. Mense word soos
diere (vgl. Rom. 1:18-32). Selfs erger as diere.
En wat doen die koning? Hy verkwalik die HERE vir alles wat skeefloop in sy stad en koninkryk. Hy wil hom wreek op Elisa, die profeet
van die HERE. Geen inkeer nie, maar volharding in sonde. Joram dra
vir die skyn ’n roukleed onder sy gewone klere, maar daar is geen
sprake van berou in die hart nie. Sy harde hart word net harder.
Wat sou ek langer op die HERE wag? Hoekom sal ek nog op Hom
hoop? My geduld met God is op. So klink die blatante verwyt van
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iemand wat van God weet, maar Hom nie liefhet nie. So word daar
teen God geprotesteer omdat die nietige mens nie hou van die HERE
se tugtigende liefde nie.
Nieteenstaande die koning se ongehoorsaamheid en woede bly
die profeet profeteer. “Hoor die woord van die HERE!” Bekeer jou
as jy getugtig word. Maak reg waar jy gebrou het. En wag op die
HERE. Om Christus wil “sál die HERE in my lewe weer oordag sy
guns gebied”. Daarom: “… ook deur donker nag omgewe, sing ek
nog my pelgrimslied. Ja, ek lofsing in die nag, want ek bly die HERE
verwag” (Ps. 42:5, berymd). Dis geloofstaal wat die Heilige Gees uit
die hart en mond van God se beproefde kind laat kom.
Sing: Psalm 130-1:3
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)
Woensdag 23 Maart
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11:17-34
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:33
Wag vir mekaar

W

at ons as nagmaal ken, word in die Bybel “die maaltyd van die
Here” genoem. Die Korintiërs was gewoond om saam met die
maaltyd van die Here ’n gemeente-ete te hou. Baie gemeentes doen
dit vandag ook nog. Dit is ’n mooi praktyk in die kerklike lewe. Die gemeente-ete is ’n liefdesmaaltyd (Hand. 2:42, 46). Jonk en oud, ryk en
arm, geletterde en ongeletterde lidmate – almal eet saam. Daar word
in liefde na mekaar uitgereik. In die kerk van die Here is daar geen
onderskeid op grond van sosiale afkoms of vlak van intellek of ﬁnansiële vermoë nie.
In die gemeente van die Korintiërs het daar ongelukkig ’n hartseer
situasie by die liefdesmaaltyd ontstaan. In plaas van een gemeenskaplike maaltyd waaraan almal deel het, is daar lidmate wat saamgroepeer. Rykes eenkant, armes anderkant. Die rykes eet oorvloedig
van die kos wat hulle saamgebring het. Die armes bly honger. Daar
is selfs lidmate wat dronk word. Dit is afskuwelik. Op papier is daar
eenheid, maar in praktyk staan sake heeltemal anders.
Onder sulke omstandighede vier almal saam die maaltyd van
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die Here, die nagmaal. Die oorversadigde lidmaat gaan sit langs sy
honger broeder en suster aan die tafel van die Here. Dit kan nie. ’n
Mens durf nie saam met ’n medegelowige aan die nagmaalstafel te
gaan sit as jy nie bereid is om ’n gemeente-ete met hom of haar te
deel nie. Paulus vermaan die Korintiërs oor hierdie wantoestand en
roep hulle tot bekering. Wag vir mekaar! Laat almal in geloof saam
aan die liefdesmaaltyd van die gemeente deelhê, ryk sowel as arm,
die eienaar saam met sy slaaf. Laat almal eet en drink en versadig
word. Dan kan daar in eensgesindheid nagmaal gevier word.
Die teenoorgestelde is ook waar. Die gemeenskap van gelowiges
wat saam nagmaal vier, moet ook in harmonie saam ’n gemeente-ete
kan hou. Almal eet dieselfde, ongeag iemand se ﬁnansiële vermoë.
Almal drink dieselfde. Almal sien om na mekaar se belang.
Wag vir mekaar. Moenie mekaar langs die pad verloor nie. Hou
mekaar by Christus vas. Soek mekaar se belang en doen wat goed
is vir jou naaste. Dit geld nie net vir ’n nagmaalete nie. Daaraan moet
die hele lewe van ’n gelowige geken word. In nederigheid moet die
een die ander hoër ag as homself (Fil. 2:3). So vervul ons die wet van
Christus (Gal. 6:2), in liefde.
Sing: Psalm 133-1:1, 2
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)
Donderdag 24 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 5:1-13
Fokusgedeelte: Psalm 5:4
Wag met sekerheid

P

salm 5 is ’n gebed wat koning Dawid vroeg in die oggend voor
die Here bring: “In die môre, HERE, sal U my stem hoor.” En
tog, alhoewel die eerste daglig deurskemer, pak die donker wolke
om Dawid se gemoed saam. Hy verkeer in geweldige nood. Hy word
omring met goddeloses en kwaaddoeners (vs 5), leuensprekers en
bloedvergieters (vs 7).
Dawid beleef geweldige onreg teen hom – en dan bid hy vir reg om
te geskied. Hy wend hom tot die HERE, “my Koning en my God” (vs
3). Hy vind berusting in die huis van die HERE (vs 8). Hy lê sy nood
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oop en bloot voor die Almagtige Skepper van hemel en aarde – en
dan wag hy: “in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag” (vs 4).
Die woord “afwag” sou ons hier ook kon vertaal met die woorde
“op die uitkyk wees vir”. Dit is om te kyk vir iets wat jy wéét op die
punt is om te kom. Só wag Dawid gelowig op die HERE om reg te laat
geskied. Hy beleef nood. Hy het gebid. Nou wag hy. Dag in en dag
uit, môre vir môre is hy aktief op die uitkyk vir die uitkoms wat God
sal gee.
Hier is sprake van wag met sekerheid. Die rede hoekom Dawid
met soveel sekerheid kan wag, is omdat Hy weet wie die HERE is. “U
is nie ’n God wat welbehae het in goddeloosheid nie”, “U haat al die
werkers van ongeregtigheid”, “U sal die leuensprekers laat omkom”.
Dit is gelowige gebed en afwagting.
Geloof is kennis van God en vertroue in God. Kennis dat God die
sonde haat, en vertroue dat Hy reg sal laat geskied. Dit is ook kennis
dat God sy kinders ter wille van Christus bewaar, en ’n vertroue dat
ons op grond van sy genade by Hom mag skuil (vs 12).
As gelowiges beleef ons self by tye baie onreg in hierdie wêreld.
Ons ly onregverdig, ons word bespot, ons word eenkant geskuif. Tog
staan ons nood nie los van Christus se onregverdige lyding en bespotting wat Hy aan die kruis ter wille van ons volbring het nie. In
Christus mag ons lyding verdra. Deur ons Middelaar mag ons ons
versugtinge voor ons Koning en ons God uitstort. En dan wag ons.
“Laat u koninkryk kom”, bid ons – en ons kyk stip uit na die Here wat
sy kerk sal bewaar en die werke van sy vyande sal vernietig.
Sing: Psalm 5-1:1-3
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)
Vrydag 25 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 18:1-7
Fokusgedeelte: Jesaja 18:4
Die HERE voltrek sy oordeel op die regte tyd

I

n Jesaja 18 bevind die volk Israel haarself in ’n stormende wêreldsee
van politieke magspel. Assirië, Filistea, Egipte, Moab, Babel – al
die lande weeg magte op om oor wêreldbeheer te beskik. Te midde
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hiervan is die HERE besig om sy volk oor haar sondes te tugtig (Jes.
1). Terselfdertyd oordeel Hy die nasies oor hulle goddeloosheid (Jes.
13-23).
In die verre suide staan nóg ’n nasie op wat die internasionale
magspel betree (vs 1-2). Dit is ’n volk wat wyd en syd gevrees word
van anderkant die riviere van Kus – die hedendaagse Etiopië. Dit is
’n “land van vlerkgegons” met “vinnige boodskappers” wat planne tref
vir oorlog.
Alles beweeg en roer op die aarde. En in die hemel? “Ek wag rustig
en aanskou uit my woonplek” sê die HERE (vs 4). Die gerumoer op
die aarde beweeg nie aan God nie. Ons hoor die woorde van Psalm
2 weerklink: “Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige
dinge? ... Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle.”
God wag rustig en aanskou uit sy woonplek. Hy word nie gekeer
in die uitvoer van sy ewige raadsplan nie. By Hom is vrede. Al die bewegings op aarde, al die ontplooiings van weermagte, al die politieke sameswerings, verhinder Hom nie. Inteendeel, selfs dit is in sy
beheer. Die HERE wag rustig, tot op die regte tyd wanneer Hy sy
oordeel sal voltrek. En wanneer die regte tyd daar is, voltrek Hy dit
– die geskiedenis getuig daarvan. Deur die Assiriërs verslaan Hy die
gevreesde Kussiete (vs 5-6). Deur die Babiloniërs verslaan Hy die
Assiriërs. Deur die Mede en Perse verslaan Hy die Babiloniërs. Die
HERE voltrek sy oordele op die regte tyd wat Hy beskik.
Ons staan self in dieselfde lyn van geskiedenis waarin alles in die
wêreld roer en beweeg. Ons sien egter meer as die ongelowiges. Ons
kyk op, en ons sien hoe ons tyd in die hande van ons ewige God en
Vader is. Toe die volheid van die tyd gekom het, het Hy sy Seun gestuur om die mag van dood en sonde vir ons te oorwin (Gal. 4:4). By
die voleinding van die tyd sal die Seun weer kom en regverdig oor die
wêreld oordeel. Hoe ook al die wêreld roer en gons en wat die nasies
ook doen en beplan, ons wag rustig op God wat rustig wag om sy
oordeel met die wederkoms te voltrek.
Sing: Psalm 82-1:1, 2
Ds. MD Meijer (Dirk) (Bloemburg)
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Saterdag 26 Maart
Skrifgedeelte: Jesaja 64:1-9; Psalm 80
Fokusgedeelte: Jesaja 64:4
Met oop oë elke dag op pad na God se ewige werklikheid

O

ns hoor die Verbondsvolk se smeekgebed om verlossing. Dat
God berge sal skud in sy verskyning! Dat Hy tot ons redding sal
verskyn, soos Psalm 80 dit liries beskrywe. Daardie lewende hoop
van die volk het in Jesus Christus ’n heerlike werklikheid geword.
Toe Hy aan die kruis gehang het, het die aarde geskud en grafte het
oopgegaan. Dit was tekens dat ’n nuwe bedeling aangebreek het. Die
Koning en Trooster het gekom. Paulus verklaar aan die Korintiërs dat
God in Christus Jesus met sy eerste koms ons reeds in alles ryklik
geseën het (1 Kor. 1:3-9). Markus verkondig daarby die wederkoms
van die Seun van die mens met groot krag en majesteit (Mark. 13:2437). Ons weet nie wanneer dit sal wees nie, maar ons wag daarop dat
Hy ons nie aan die slaap kry nie. Dat ons geestelik wakker en gereed
sal wees vir Jesus se terugkoms.
Die profete het van ’n heerlike toekoms gepraat. Hulle roep die
volk om getrou te wees. In die Ou Testament lees ons van ’n konstante afwagting op die vervulling van God se beloftes. Daar is afwagting en verlange op die koms van die Here en sy lewende teenwoordigheid. Dit is die verlange waarvan ons hier lees. Tydens die
skrywe van die profesie, sien die volk die puin van die tempel in die
verwoeste Godstad. Die profeet herinner die Here aan sy magtige
dade in die verlede. En hy bid dat die Here weer met krag sal optree
en dat Hy berge sal skud en Hom soos ’n vuurvlam aan die nasies
sal bekendmaak. Hy is die almagtige en heilige God. Hy sal soos ’n
pottebakker die volk hervorm om aan Hom alleen te behoort. Sodat
die heilige stad en die pragtige tempel weer as getuies van God se
teenwoordigheid op aarde kan optree. “U is ons vader, Here!” Jesaja
steek die hoop by die volk aan dat God Hom in hulle tyd sal openbaar.
As Nuwe-Testamentiese gelowiges weet ons dat Christus se reddingswerk reeds gedoen is. Ons verhouding met ons hemelse Vader
is volkome herstel. Maar ons is ook bewus daarvan dat dit nog nie
voleindig is nie. Ons is in God se teenwoordigheid, maar steier onder
die aanslag van die eﬀek van die pandemie, ekonomiese verwoesting
en mense wat geweldig swaarkry. Ons vra: “Kyk uit die hemel af!
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Kom verander ons lot!” Hierdie gebed is gebore uit ’n diepe besef van
afhanklikheid. Dit spreek nie van selfvertroue in die “tussentyd” nie,
maar van Godsvertroue. Dit ontken nie die nood en noodkreet van
ons lewe, ons wêreld en van die kosmos nie. Maar ons onthou altyd
wie die Pottebakker is. Ons Vader vorm ons in brandende liefde om
sy kinders op hierdie aarde te wees. Hy sonder ons af en stuur ons
elke dag uit.
Die Here doen wat niemand op aarde kan doen nie. Hy gee ons
leiding deur die Heilige Gees, sodat ons volgens sy heilige wil kan bid
en leef. Die Heilige Gees het soos vuurvlamme op mense kom sit en
hulle hart en verstand geopen om met warm harte vir mekaar en oop
oë vir mekaar se nood die nuwe bedeling te leef. Die Gees van God
lei ons deur ’n tyd van baie ontbering en ontnugtering, van soveel
swaarkry en soveel struweling op politieke sowel as kerklike terrein.
God lei ons deur sy Gees om te wag op die nuwe hoop en vrede wat
net Hy vir ons kan bring. Daarom roep ons met vreugde en wag ons
met geduld op die koms van ons Koning en Verlosser tot in ewigheid:
Jesus Christus.
Mag die Here ons in die geloof bly versterk en ons oë op Hom
alleen vestig. Hy is die lewende hoop waarsonder ons nie kan lewe
nie.
Sing: Psalm 80-1: 1
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)
Sondag 27 Maart
Skrifgedeelte: Jeremia 14:1-22
Fokusgedeelte: Jeremia 14:22
U gee uitkoms by berou en bekering

O

m in die greep van ’n ramp te wees, is uitmergelend vir almal. Ons
lees van die aanbreek van ’n droogte wat bydra tot grootskaalse
verwoesting van die land. Jeremia worstel met die feit dat die volk die
Here verlaat het. Hulle eer nie meer sy heilige Naam nie. Hulle dien
die dooie afgode van Kanaän. Die Here stel dit duidelik: mense moet
Hóm volg, nie Hy vir hulle nie, en Jeremia moet Gód se woorde vir
hulle blý bring.

• 92 •

Die gesprek tussen die Here en Jeremia verloop in hierdie gedeelte
soos volg: 14:1-6 – Jeremia beskryf die droogte; 14:7-9 – Jeremia pleit
dat die Here hulle nie sal verlaat nie; 14:10-12 – Die Here is hulle nie
meer goedgesind nie; 14:13 – Jeremia kla oor die misleidende boodskap van die vals profete; 14:14-17a – Die kwaad wat hulle doen, sal
op hulle eie koppe afkom; 14:17b-22 – Jeremia bars in trane uit oor
die afgryslike toestand van die volk.
Droogte en pessiekte laat almal ly. Die Here beskik die droogte.
Die droogte teken die toestand van die volk in hulle verhouding met
God. Daar is ’n groot droogte en ellende in hulle godsdiens. Soos die
volk se verhouding met die Here verswak, só val alles al hoe meer
uitmekaar, en raak hulle oë ook dof, want daar is niks meer wat hulle
geestelik kan voed nie. Jeremia bely dat hulle sonde tussen hulle en
die Here kom staan het. Hy pleit dat die Here sal optree ter wille van
sy heilige Naam om dié herhalende sondes weg te neem, om weer
die Hoop van Israel, die Redder in tye van nood te wees soos in die
verlede.
Die Here se geduld is op. Hy roep die voorwaardes van die verbond in herinnering en eis rekenskap. Jeremia moet nie vir hulle voorspraak doen nie, want die Here sal nie na hulle luister nie, selfs al
bring hulle oﬀers of smeekbedes. Die Here se besluit staan vas dat
Hy met oorlog, hongersnood en pes ’n einde aan hulle sal maak. Die
vals profete insinueer dat die profesie ’n vals boodskap van die Here
is. Hulle beweer dat die Here vir hulle blywende voorspoed sal gee in
die land. Daarmee klink hulle soos die teoloë wat net van voorspoed
uit die hand van die Here praat met geen oordeel of rekenskap vir
hulle dade nie.
Die kwaad wat hulle gedoen het, sal op hulle eie koppe afkom.
Hulle sal sterf deur oorlog, hongersnood en pessiektes. Jeremia bars
in trane uit weens die lyding wat hy moet aanskou. Oral is slagoﬀers
van die verwoesting. Het die Here Juda dan heeltemal verwerp het,
of walg Hy aan sy mense? Hy worstel met die ﬁnaliteit van God se
oordeel, en kan eintlik nie aanvaar dat dinge nie weer beter sal raak
nie. Hy erken dat hulle opstandig was, dat hulle gesondig het, ook
namens die voorgeslagte, en vra dat die Here hulle nie moet verwerp
nie. Hy herinner die Here aan die verbond en vra dat die Here dit nie
sal prysgee nie! Hy is die enigste God wat die wêreld kan versorg, dié
Een op Wie hulle met hulle hele hart kan vertrou.
Ons dank ons Hemelse Vader wat ons geloofsdroogte tot ’n einde
gebring het deur die lewende water in Jesus Christus vir ons te gee.
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Satan se grootste wapen, die dood, word hom ontneem as Jesus uit
die dood opstaan. Jeremia herinner ons dat ons dade altyd gevolge
het. Ons verhouding met God het ’n impak in die toekoms, daarom
moet ons daagliks aan Hom vasgryp en Hom eer. Hy is die heilige
God wat saam met ons gees bid as ons nie meer weet wat en hoe om
te bid nie. Ons moet luister na die Woord en hoor dat God alles ten
goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet (Rom. 8:28). Hou vas aan
die Lewende God.
Ons leer dat ons nie met God, Christus en sy Gees onnadenkend
en godsdienstig slordig kan leef nie. Geloof en lewe moet met mekaar
ooreenstem. Ons denke, doen en late het alles te make met ons verhouding met die Here en met mekaar. Die Here se uitkoms is reeds
aan die gebeur en sal in Christus se wederkoms ﬁnaliteit bereik.
Sing: Psalm 23-1: 2
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)
Maandag 28 Maart
Skrifgedeelte: Genesis 31:1-5, 22-29, 43-55 (AFR53)
Fokusgedeelte: Genesis 31:48b, 49
Die alwetende God hou oor ons hart en bedoelings wag

D

ie naam Mispa beteken “uitkyk” of “wagpos/wagtoring”. Die plek is
so genoem omdat Laban vir Jakob gesê het: “Mag die Here wag
hou tussen my en jou as ons mekaar nie meer sien nie.”
Ons ken die geskiedenis van Jakob en Laban, die bedrog van die
een teenoor die ander. Jakob het uiteindelik gevlug met sy gesin en
vee, maar toe Laban agter Jakob aangaan, verbied die Here hom
om Jakob enige kwaad aan te doen (Gen. 31:29). Omdat daar geen
vertroue tussen Laban en Jakob was nie, stel Laban voor dat hy en
Jakob ’n vriendskapsverbond sluit en rig hulle ook ’n gedenkteken
op om dit te bevestig dat daar nie in die toekoms slegte bedoelings
tussen hulle sal wees nie (Gen. 31:52).
En dan spreek Laban, wat ’n dienaar van baie gode was, hierdie
bede uit dat God, as hulle mekaar nou nie meer sien nie, die getuie
tussen hulle mag wees wat die bedoelinge van hulle hart beoordeel.
Sy bede is dat die HERE, wat die mens se hart ken, die Wag sal wees
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wat oor hulle hart waghou en regverdig daaroor sal oordeel as die
een die ander kwaad wil aandoen.
As die veelgodedom dienaar Laban dit uitspreek, hoeveel te meer
moet ons as verlostes in Jesus Christus wat die ware en enige God
alleen ken en dien, nie vanuit hierdie beginsel leef nie. Die Heilige
Gees sê in Psalm 139 die Here deurgrond en ken ons, Hy verstaan
van ver af ons gedagte en is met al ons weë bekend, daar is nog geen
woord op my tong nie, of die HERE ken dit geheel en al. Hebreërs
4:12, 13 leer God se woord is ’n beoordelaar van die oorlegginge en
gedagtes van die hart, en daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom
nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons
te doen het. Daarom dat Hebreërs 6:16 ook die aﬂê van ’n wettige
eed bevestig, naamlik dat die mens, om ’n einde aan hulle openbare
geskille te maak, toevlug neem tot die oordeel van God wat die einde van alle teëspraak is. Paulus beveel ook in Efesiërs 6:5, 6 die
diensknegte om aan hulle aardse here in opregtheid van hart gehoorsaam te wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos
diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen.
God hou oor ons hart en bedoelings wag en sien dit, daarom moet
die teenwoordigheid van God in ons lewe ’n groter werklikheid wees
as dit wat mense by ons sien. Ons is in Christus verlos en deur die
Heilige Gees vernuwe om God wat oor ons hart waghou, te behaag
met ons diepste bedoelinge en denke en nie om dinge net vir die oë
van mense te doen nie.
Sing: Psalm 139-1:1, 2
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)
Dinsdag 29 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 66 (AFR53)
Fokusgedeelte: Psalm 66:7
God is in volkome beheer van alle omstandighede, sy oë hou
wag oor die nasies

A

s die digter van Psalm 66 onder inspirasie van die Heilige Gees
hierdie loﬂied vir God se uitredding ná swaar lyding dig, dan dink
hy in vers 6 terug aan twee van God se grootste dade in sy volk se
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geskiedenis, die deurtog deur die Rooisee en die Jordaan. Hy onthou
God se verlossing uit die slawehuis van Egipte, hoe die Here vir sy
volk ’n pad deur die Rooisee gemaak het toe Farao hulle agterna
gejaag en teen die seë vasgekeer het. Eksodus 14:24 sê: En in die
môrewaak het die HERE in die vuur- en wolkkolom op die leër van
die Egiptenaars afgekyk en die leër van die Egiptenaars in verwarring
gebring. En die uiteinde daarvan was dat die Egiptenaars, wat agter
Israel die Rooisee ingetrek het, binne-in die see gestort is toe Moses
sy hand oor die see uitgesteek het en dit in sy bedding teruggevloei
het. Hy dink ook aan God se getrouheid hoe Hy sy volk veilig na die
woestyn reis deur die Jordaan op droë grond laat deurtrek het die
beloofde land in.
Dit bring hom in vers 7 daarby hoe God alles sien wat gebeur
en hoe sy oë waghou oor die nasies. God is in beheer, die nasies
kan maar in opstand kom, dit sal hulle niks baat nie. Hy sien al hulle
planne en maak dit op sy tyd tot niet. Hulle kan niks vir Hom wegsteek
nie, want niks ontgaan sy oë nie. Spreuke 15:11 leer dat die oë van
die Here op elke plek is en hulle beskou opmerksaam die slegtes en
die goeies. Die goddelose het daarom veel te vrees van die een wat
sien wat hulle doen en wat die krag het om hulle te vernietig. Daarom
moet die wederstrewiges hulle nie verhef, hulle hande nie teen hom
oplig in hoogmoed nie, want hulle kan nie ontsnap van die mag van
die almagtige God nie, Hy heers vir ewig deur sy mag.
Deur die kruis van Jesus Christus, waar Hy ons uit die slawehuis
van die sonde verlos het, het Hy Satan wat agter al die nasies se bose
planne staan, oorwin en het God die opstandige nasies aan Christus
as erfdeel gegee om hulle te verpletter met sy ysterstaf en stukkend
te slaan soos ’n erdepot (Ps. 2:8, 9). Daarom kan ons as gelowiges
te midde van die gewoel en opstand van die wederstrewige nasies
teen God en sy kerk, deur die Heilige Gees se werking rustig wees
en in alle omstandighede kalm bly, omdat ons weet God is in volkome
beheer van alle omstandighede, sy oë hou wag oor die nasies.
Sing: Psalm 66-1:3
Ds. CJJ Putter (Jaco) (Potgietersrus)
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Woensdag 30 Maart
Skrifgedeelte: Psalm 130
Fokusgedeelte: Psalm 130:3, 6
Geen aanspraakmaker nie, maar ’n wagter op vergewing

W

ie kan by die Here aanspraak op vergifnis van sonde(s) maak?
Hierdie vraag hou ook met hierdie psalm as ’n pelgrimslied verband. Psalm 130 is een van die liedere wat gesing is terwyl die volk
na Jerusalem opgegaan het om God in sy heiligdom te ontmoet.
Is dit waarom hulle na Jerusalem opgetrek het – om aanspraak op
vergewing te maak? Nee. Allermins, soos in vers 3 bely word: “As U
ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan?”
Vergewing kan nie verdien word nie, maar alleen geskenk word. Wie
besef hoe groot sy sonde en ellende is, is nie ’n aanspraakmaker op
vergifnis nie, maar pleit uit “die dieptes” (vs 1) by God om die genade
van vergifnis.
Niemand het enige aanspraak op vergewing nie, maar kan ek
daarvan seker wees dat God uit genade vergifnis sal skenk? Ek mag
hierop vertrou. Net so seker as wat die môrelig die nagtelike duisternis
verdryf, kan ek my verwagting op vergewing stel. Selfs “meer” (vs 6)
as wat wagters op die môre wag, kan ek op vergewing vertrou: “Maar
as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons
ons sondes …” (1 Joh. 1:9).
In die heiligdom waarheen opgetrek is, is oﬀers gebring in vertrouensvolle verwagting van vergifnis van sondeskuld. Op Golgota
het Christus Homself vir die genade van vergifnis geoﬀer. Op grond
hiervan pleit Hy by die Vader vir hulle wat uit “die dieptes” om vergifnis
roep. Hierdie versekering van vergifnis maak egter wel die aanspraak
van vers 4 op jou lewe: “… daarom word U steeds gedien.”
Sing: Psalm 130-1:2
Ds. EJ Tiemensma (Eddie) (emeritus)
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Donderdag 31 Maart
Skrifgedeelte: Genesis 48:1-22
Fokusgedeelte: Genesis 48:21
God is by jou

W

at ’n aangrypende toneel! ’n Pa op ’n hoë ouderdom neem van
sy lieﬂingseun afskeid: Jakob wat gaan sterf en Josef wat bly
leef op aarde. Om Josef weer te sien, was vir Jakob iets wonderliks
gewees. In sy eie gemoed het hy vir Josef weer uit die dood terug ontvang. Hy was stomgeslaan daaroor dat Josef nog in Egipte leef. Nou
is die tyd van afskeid daar, so eg menslik en roerend. Op sy sterfbed
vertel hierdie pa nog vir sy seun van God. Hy vertel hom van God se
beloftes (vs 21): “… God sal by julle wees. Hy sal julle terugbring in
die land van julle voorvaders.”
Hy gaan sterf, maar God is steeds daar. God is nie sterﬂik soos ’n
mens nie. Hy is ewig in sy wese as God. Voor alle dinge, van altyd af
is Hy daar. Van ewigheid tot ewigheid is Hy God (Ps 90:2). Laat ons
steeds elke dag vir ons kinders vertel van hierdie ewige God, sodat
hulle ook in die toekoms wanneer ons nie meer daar is nie, op Hom
sal bou en vertrou.
Die heerlike nuus van die evangelie is dat God juis vir sy kinders
die pad kom oopmaak het na die ewigheid. Jesus kom oorwin die
dood wanneer Hy opstaan uit die graf. So baan Hy die weg na die
ewige lewe vir elkeen wat in Hom glo.
Wat ’n heerlike waarheid wat Jesus bekend gemaak het en waaraan ons vandag opnuut kan vasgryp (Joh. 6:47): “Wie in My glo, het
die ewige lewe.”
Sing: Skrifberyming 9-3:1, 2
Ds. L du P van der Vyver (Wicus) (Silverton)
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APRIL
Tema: Die leer van die Drie-eenheid (NGB Art. 8,9; HK
Sondag 8)

D

ie mens kan in sy verduisterde verstand ’n veelgodendom maklik
bedink. Die mens kan dit ook bedink dat daar een godheid is deur wie
alles ontstaan het – die Moslems en Griekse wysgere is voorbeelde hiervan.
Niemand kon dit egter bedink het dat die enige ware God ’n Drie-enige God
is nie. Dit moes aan ons geopenbaar word.
Die eerste groot aanslag van Satan teen die kerk was juis teen die leer
van die Drie-eenheid, asook die twee nature van Christus. Sy woede teen
hierdie leer het nog nooit afgekoel nie. Hierdie belydenis aangaande die
Allerhoogste God staan in die hart van ons hele geloof. Dit het alles met ons
saligheid te make. Die rede hiervoor is voor die handliggend. Wanneer ’n
mens hierdie leer verwerp, is jy besig met afgodery en ’n afgod kan jou mos
nie red nie.
Uiteindelik gaan dit selfs oor meer as ons redding. Ons word verlos om
God te ken en om Hom te dien. Dit gaan oor die gemeenskap met die ware en
lewende God, soos wat Hy Homself aan ons geopenbaar het.
In die geloofsbelydenis van Athanasius bely ons hierdie betekenisvolle
woorde: Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid
eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Net hierdie gedeelte
van ons belydenis kan ’n mens ’n leeftyd lank besig hou.
Ons wil daarom graag vir die volgende 30 dae besig wees met die behandeling van die heerlike openbaring van die heilige Drie-eenheid. Mag ons
daardeur daagliks verryk word in die besef dat die Vader, die Seun en die
Heilige Gees die enigste ware God is wat ewig geprys moet word.
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Vrydag 1 April
Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-9
Fokusgedeelte: Deuteronomium 6:4
God is een

E

en van die belangrikste sake wat ons as Christene glo, is dat God
’n Drie-enige God is. Dis só belangrik dat wie dít verkeerd het, nie
’n ware geloof het nie (Geloofsbelydenis van Athanasius, Artikels 1-2,
28).
Dit wat ons oor God as ’n Drie-enige God glo, berus op twee basiese feite wat in die Bybel geopenbaar word: dat God een is, én dat
God drie is.
In Deuteronomium 6:4 word die eerste feit kort en duidelik gesê:
Die Here is ’n enige God. Wat hier geskryf staan, beteken in die eerste
plek dat die Here die enigste God is, iets wat in hierdie hoofstuk sterk
beklemtoon word. Daar is nie ander gode of baie gode soos wat die
meeste heidense nasies van daardie tyd geglo het nie.
Wat hier in Deuteronomium 6:4 geskryf staan, kan egter ook beteken dat God net Een is. Hy is net een Goddelike Wese. Daarom word
daar in die Bybel deurgaans oor Hom in die enkelvoud gepraat (“Hy“,
“Hom“) en nie in die meervoud (“Hulle“) nie.
Die feit dat God in die Bybel ook vir ons openbaar dat Hy in ’n sin
Drie is, kanselleer nie sy Een-wees nie. Daarom bely ons byvoorbeeld
eksplisiet dat al is die Vader God en die Seun God en die Heilige
Gees God, daar nie drie gode is nie, maar net een God (Athanasius,
Artikels 15-16).
Daar is mense wat die Drie in God van mekaar wil skei. Hulle hou
hulle byvoorbeeld in hulle godsdiens net met Jesus besig, of hoofsaaklik met die Heilige Gees en sy gawes. Maar teenoor almal wat
die Drie in God van mekaar wil skei, bely ons die Eenheid van God.
Daar is in alle tye net een God, met één wil en één plan en één liefde
vir ons.
Sing: Skrifberyming 72 (12-3):1, 2
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)

• 100 •

Saterdag 2 April
Skrifgedeelte: Genesis 1:24-31
Fokusgedeelte: Genesis 1:26
God is ook méér

B

aie gou in die Bybel word dit aan ons geopenbaar dat God wat
Een is, ook méér is.
Genesis 1:26 wys dat die méns ’n spesiale plek in God se skepping
het. Net by die skepping van die mens word beskryf dat God met
Homself daaroor beraadslaag het, en net van mense word gesê dat
hulle die beeld van God is.
Hierdie sinne vertel egter ook iets besonders van God. Hy, die een
en enigste ware God, is op ’n manier ook meer as een. Die “Hy“ is
terselfdertyd ook ’n “Ons“. Dat hierdie “Ons“ Drie is, word nog nie hier
gesê nie, maar later in die Bybel wel. Hierdie “Ons” beteken egter
nie dat daar meer as een God is nie, want die mens word net na een
beeld en gelykenis gemaak, nie na beelde en gelykenisse van God
nie.
Hierdie “Ons“ is nie God en die engele wat in die hemel by Hom
is nie, want die mens is nie na die beeld en gelykenis van engele gemaak nie. Hierdie “Ons“ verwys na ’n meer-as-een-wees in God Self.
In die Ou Testament, met sy leefwêreld van die heidense geloof
aan baie gode, was dit nodig om dit te beklemtoon dat daar net een
God is, en dat Hy net Een Wese is. Tog is daar, behalwe Genesis 1:26,
ook al ander ﬂitse van meer-as-Een in God. Psalm 110:1 beskryf hoe
die HERE met die Here praat. Jesaja 9:5 beskryf hoe die Seun, wat
tot verlossing gegee sal word, self ook ewige God is.
Wie die meer-wees van God ontken, soos byvoorbeeld Moslems
en Jehowa-getuies, is nie meer met die ware God besig nie, want Hy
is ook “Ons”.
Oor hierdie onbegryplike, wonderlike God kan en moet ons met
aanbidding dink.
Sing: Psalm 45-1:1, 6
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Sondag 3 April
Skrifgedeelte: Markus 1:9-13
Fokusgedeelte: Markus 9:10-11
God verlos as Drie-enige God

H

ier, waar die Here Jesus se openbare werk as Middelaar en Verlosser begin, word baie duidelik vir ons gewys dat die “Ons” in
God Drie is:
•
die Vader, wat hier uit die hemel praat;
•
die Seun, wat hier gedoop word;
•
die Heilige Gees, wat hier soos ’n duif op Jesus kom.
Die een God bestaan dus as Drie. Die Christelike kerk het hierdie
misterie wat in die Bybel vir ons geopenbaar word, woorde probeer
gee, en ná baie worstelinge daaroor uitgekom by:
• God is een Wese in Wie daar drie Persone is (HK 8:25 en NGB 8).
• God is ’n heilige Drie-eenheid (NGB 9 en Athanasius 28).
Dit beteken nie dat God op drie verskillende manier bestaan, of
dat een Goddelike Persoon drie verskillende rolle vertolk, of – aan die
ander kant – dat daar drie gode is nie. Dit beteken ook nie dat God
se Wese in drie gedeel is (soos wanneer drie afsonderlike stokkies
in een bundel saamgebind word), of dat die drie Persone in God vermeng is (soos wanneer drie bestanddele in een koek vermeng word)
nie (Athanasius 4).
Nie een van hierdie Goddelike Persone was voor die Ander daar of
is belangriker as die Ander nie (Athanasius 6, 25-26).
Ons kan hierdie misterie van God se bestaan nie met ons verstand
uitpluis nie. Ons ken nie wiskundige formules daarvoor nie. Dis ook
nie ’n geestelike raaisel wat ons moet probeer oplos nie, maar ’n wonderlike geheim oor Homself wat God aan ons, sy kinders, toevertrou
het.
Ons dank die Drie-enige God vir ons verlossing, want in dit wat
Christus vir ons doen, werk al drie Goddelike Persone saam. Die
Vader stuur sy Seun, die Seun kom doen alles vrywillig, en die Heilige
Gees lei Hom en rus Hom daarvoor toe.
Sing: Skrifberyming 25 (19-3):1, 2
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Maandag 4 April
Skrifgedeelte: Matteus 28:16-20
Fokusgedeelte: Matteus 28:19
Ons lewe saam met die Drie-enige God

D

ie Here Jesus se werk op aarde is nou klaar. Hy gaan dit ná sy
hemelvaart, wat kort hierna sou gebeur, vanuit die hemel voortsit.
Hy gee hier vir sy apostels belangrike opdragte. Hierdie opdragte
moet ook uitgevoer word deur almal wat Hy ná die apostels se tyd
daartoe sou roep. Die opdragte is om hier op aarde alle nasies deur
evangelieverkondiging tot geloof roep, mense te doop en hulle sy
opdragte te leer.
Om in God se Naam gedoop te word, wys dat die gedoopte op ’n
baie besondere manier in ’n verhouding met God gestel is, en in die
kring van sy liefde en heerskappy gebring is. Die doop is dus vir mense
’n teken en ’n bevestiging dat hulle aan die Drie-enige God verbind is.
Ons hoor immers hier van die Eenheid van God (één Naam) én van
die Drieheid van God (die Vader, die Seun en die Heilige Gees).
Hierdie besondere aksent op die Drie-eenheid van God wanneer
mense gedoop word, is baie treﬀend verwoord in ons kerke se
Doopsformuliere, veral in die gedeelte wat oor ons verlossing handel.
Luister gerus by ’n volgende doopgeleentheid in u gemeente spesiaal
daarna.
Ons besef en belewing van God se Drie-eenheid is dus van die
vroegste oomblikke van ons Christelike lewe (ons doop) deel daarvan.
En hierdie besef en belewing van God se Drie-eenheid maak ons
geestelike band met Hom soveel ryker. Ons leef saam met die Vader
wat in alles vir ons sorg, die Seun wat ons van alle sonde en ellende
verlos, en die Heilige Gees wat in ons diepste menswees kom woon
het en ons van daar af nuut en anders maak.
Sing: Psalm 118-1:14
Ds. SD Snyman (Danie) (emeritus)
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Dinsdag 5 April
Skrifgedeelte: Rigters 13:1-24 (AFR20)
Fokusgedeelte: Rigters 13:22
God praat wanneer elkeen doen wat goed is in sy oë!

D

ie gedeelte begin met die ou refrein: “Die Israeliete het weer
gedoen wat verkeerd is in die oë van die HERE.” Die HERE het
hulle vir veertig jaar oorgegee in die hand van die Filistyne.
Opvallend, die genade van die HERE bly nie agter nie: “die Engel
van die HERE” (die voorgeboortelike verskyning van Christus in die
Ou Testament) verskyn aan die onvrugbare vrou van Manoag. Hy
vertel aan haar dat sy ’n seun sal hê. Hy verskyn ook aan Manoag, as
hy pleit om Hom te sien. Hy weier ’n oﬀer van Manoag, en beveel dat
eerder ’n oﬀer aan die HERE gebring word; Hy gee nie sy naam nie,
maar sê dis iets Wonderbaar; Hy gaan met die vlam van die oﬀer op
na die hemel terwyl Manoag en sy vrou dit sien.
Manoag vrees die dood by aanskoue van God. Sy vrou sien die
bewys van genade om te bly lewe, in die aanvaarding van die oﬀer.
Die genade loop uit op die geboorte van Simson wat die Israeliete
begin verlos …
Die “begin” het geroep na die verlossing deur die Verlosser, Jesus
Christus, nie net van die Filistyne, aardse bekommernisse nie, maar
verlossing van die dood en die verkryging van die ewige lewe.
Leef ek elke dag onder leiding van die Heilige Gees?
Sing: Skrifberyming 1-1:1, 7 (Sb 24)
Ds. S Hibbert (Simon) (emeritus)
Woensdag 6 April
Skrifgedeelte: Maleagi 2:17 – 3:5 (AFR20)
Fokusgedeelte: Maleagi 3:1
Die volk maak die Here moeg

D
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ie mening van die murmurerende volk teenoor God is dat Hy nie
sy beloftes hou nie en daarom dat hulle vra: Waar is die God wat

oordeel oor die goddelose?Nou moet die volk hoor dat dit hulle is
wat die Here moeg maak met hulle valsheid, ’n rits sondes : toordery, egbreek, valsheid, en die minagting van die regte van die broosstes van die samelewing: die dagloner, weduwee, weeskind en verontregte vreemdeling, en daarmee bewys dat hulle geen ontsag het
vir die HERE, Heerser oor alle magte (3:5),nie. Daarom sal Hy sy
boodskapper stuur om die pad vir Hom gereed te maak.
Wie kan sy koms verduur, wie kan staande bly? Hy kom om te
reinig met vuur en seep en nie om te verwoes nie. Hy suiwer die
Leviete van alle onsuiwerheid soos edel metale deur vuur gelouter
word, hulle bring weer oﬀers in opregtheid.
So roep hierdie voorlaaste hoofstuk van die Ou Testament nog na
die vervulling van die moederbelofte (Gen. 3:15), die vervulling wat
sou begin met die geboorte van Johannes die Doper, die wegbereider.
“Kyk daar is die Lam van God wat die sondes van die wêreld sal wegneem!” Jesus Christus het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar die
dood oorwin en aan ons sy Heilige Gees gegee.
Leef elke oomblik voluit in die wete dat die Heilige Gees ons laat
glo dat God ons Vader is deur die geloof in Jesus Christus.
Sing: Psalm 105-1:5
Ds. S Hibbert (Simon) (emeritus)
Donderdag 7 April
Skrifgedeelte: Genesis 1:1-5; Johannes 1:1-5; 2 Petrus 3:5
Fokusgedeelte: Genesis 1:1-5
Krag van die Woord om te skep

D

it is so eie aan die mens om te twyfel. Die ketter Kerinthus buit dit
uit en hy en sy gevolg saai twyfel en probeer moedswillig om die
verwagting van die wederkoms tot niet te maak. Hulle wil voorkom
dat enigiemand sou glo dat God alles begin en beëindig en dat
Jesus Christus weer sal kom. Daarom herinner Petrus hulle aan die
sondvloed wat die hele skepping verander het. Ten minste daar was
dood en verwoesting met ’n nuwe begin in Noag.
Wat by die skepping en die nuwe begin van bepalende belang is,
is die almagtige werking van God. En hier lees ons van die grootste
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en mees wonderbare geheimenisse in God se skeppingswerk. Dit is
die skepping van alles deur die Woord van God. Ons lees in Genesis
1 en 2 dat God deur sy bevel geskep het. In die volste sin van die
woord die skepping deur sy Woord! Daarmee sluit Dawid (Ps. 33:6, 9)
en Johannes ten nouste by mekaar aan as Johannes leer dat daardie
skepping deur sy woord die skepping deur die Woord, Jesus Christus,
is (Ef. 3:9; Kol. 1:16). Daardie Woord is skeppend, want Hy is God,
almagtig en immer doelbereikend.
Hoor jy die refrein “en dit was so” en telkens “toe sien God dat dit
goed was”? Hoor jy die persoonlike betrokkenheid? Die wil om iets te
skep, die doelbereiking as Hy laat gebeur wat Hy sê en die volmaakte
inpas by die volledige skeppingsprent. Alles funksioneer presies soos
God dit beplan het. Daarby span God die kroon as die Heilige Gees
wat van die Vader en die Seun uitgaan, lewe in die skepping wek!
Ook jou en my lewe is deel van God se volmaakte ewigheidswerk!
Jou stryd teen twyfel is in die sekerheid om uit genade te glo en te
vertrou en so in God se teenwoordigheid te staan.
Sing: Psalm 2-1:4, 6
Ds. SD de Kock (Vasie) (emeritus)
Vrydag 8 April
Skrifgedeelte: Jesaja 61:1-11
Fokusgedeelte: Jesaja 61:3, 11
Die jubelende aankondiging! Dit klink soos die geklank van die
eerste reëns na die smartlike droogte

J

a, dit is die naklank van die loﬀelike sprake wat uit die Deutrojesaja
opklink vanaf hoofstuk 40, 42, 44 tot 48 waar die profeet aan ’n
moedelose volk die uitkoms aankondig. Self erken die profeet: dit is
nie uit homself nie, nee, die Gees van God het oor hom vaardig geword en daarom kan hy met soveel oortuiging en vrymoedigheid uiteindelik die verlossingsboodskap aankondig.
As vreugdebode kan hy nou die volk oproep om nie meer verblind
en doof deur hulle omstandighede die helder klanke van die aankondiging te hoor – die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Hulle gaan
terugontvang wat die Here belowe het! Alles wat in puinhope verval
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het, sal weer opgehef word vanuit die smart en vernedering, die eer
en agting; vreugde omdat hulle God self die Redder is, sal hulle ook
genoem word “Bome van Redding”.
En dit bevestig Hy dan in verse 8 en 9 as God Self en nie meer
die profeet nie, aan die woord is met die heilsboodskap van reg en
geregtigheid; dat Hy die redding sal bring en die gehoorsames sal
vertroos wanneer hulle treur.
Dan vul dit die profeet met ’n loﬂied wat oorborrel in beeldryke taal,
’n lied waarmee hy God dank vir bevryding en uitkoms – soos die
bruidegom en die bruid getooi in hulle feesgewade – gevul van opgewondenheid oor die lewe wat voorlê, ’n lewe saam voor die Here.
Die dankbare woorde wat soos trane vloei as die eerste groen
die dorre aardkors deurbreek na die lafenis van genade-reëns en
die skynbare doodsgreep van ’n droogte verbreek word, só vul die
heilsboodskap ons wat Jesus Christus ken as Verlosser en Saligmaker. Daarom kan ons te midde van moeilike en verwarrende tye
tog gevul met lofsang en danksegging God loof, omdat Hy die uitkoms
sal bring!
Mag God se genade met u elkeen se vreugde wees op hierdie dag.
Sing: Psalm 64-1:1, 7
Ds. JE Franck (Blok) (Ladybrand)
Saterdag 9 April
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 8:1-6; Heidelbergse Kategismus 9:26
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 8:6
God is die almagtige Vader van die skepping

D

ie gelowige kan nie anders nie as om bly te wees dat sy God en
Vader die almagtige Skepper van hemel en aarde is. Hy is dankbaar en getroos om te weet dat die oorsprong van alle dinge nie by
die mens of in evolusie of elders gesoek moet word nie, maar by God
sy Vader aan Wie hy deur die geloof verbonde is. Juis die skepping
van alle dinge toon aan hom dat sy Vader die Almagtige is.
Jesaja (40:27) besing die almag van God as Skepper soos volg:
“Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse
leër laat uittrek in volle getal, dit is Hy wat elkeen gemaak het. Met sy
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groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie.”
Ook Paulus verwys na die almag van ons Vader as hy sê: “Nogtans is
daar vir ons net een God: die Vader uit wie alles is” (1 Kor. 8:6).
God se grootheid en almag as Skepper kom veral daarin na vore
dat Hy alles uit niks geskep het. Hy is nie soos ’n mens wat van bestaande materiaal afhanklik is om iets tot stand te bring nie. God
skep ’n ganse wêreld met alles daarin uit niks. Daarom kan ons met
dankbaarheid en blydskap juig oor die almagsdade van ons hemelse
Vader en sê: Daar is geen ander aanvaarbare verklaring vir die ontstaan en bestaan van alle dinge nie as die Vader uit Wie alles is. Hy
het die onoorsienbare oseane tot stand gebring. Hy het die see en die
strome, die aarde en die lug laat wemel met lewende wesens van die
mees uiteenlopende aard en karakter. Hy het die biljoene sterre en
planete tot stand gebring bloot deur te praat.
God se mag gaan egter nie net oor die groot dinge nie, maar ook
oor dinge wat vir ons klein en nietig lyk. Hy bepaal ook die paaie van
die voëls en die visse en die wurms. Hy stuur ’n vis om Jona in te sluk
(Jona 1). Hy stuur die kraaie om vir Elia kos te bring (1 Kon. 17:6). Hy
stuur ’n wurm om die plant wat aan Jona skaduwee verskaf het, af te
vreet (Jona 4). Hy sorg dat geen mossie teen sy wil op die grond val
nie (Matt. 10:29). Hy sorg dat daar nie eers ’n haar van ons koppe val
sonder sy wil nie (Luk. 21:18).
Werklik, groot en klein is in die hande van die almagtige God wat
Skepper en Onderhouer van alles is en wat om Christus ontwil ons
God en Vader is. Dié wete moet rus en kalmte in my gemoed bring,
want Ek weet dat God nooit die werk van sy hande laat vaar nie (Ps.
138:8). Wat Hy begin het, sal Hy voltooi (Fil. 1:6) – ook in my lewe.
Sing: Psalm 8-1:1, 7
Dagstukkie Almanak 2016
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Sondag 10 April
Skrifgedeelte: Johannes 3:1-21
Fokusgedeelte: Johannes 3:16
Jesus wys: Die Vader het my besonder lief!

V

andag is Palmsondag … die begin van Stille Week … die week
wat uitloop op Jesus aan die kruis én Jesus wat lewe! Juis in hierdie week sien ons God die Vader wat jou en my liefhet!
God se Seun, Jesus Christus, gesels met Nikodemus. Nikodemuas
erken dat Jesus van God af kom. Jesus begin oor die weergeboorte
gesels, oor die Gees wat sorg dat mense opnuut gebore word. Nikodemus wonder hoe dit moontlik is. Jesus vat vir Nikodemus as’t ware
in die hemel in … sodat hy iets van God die Vader kan waarneem.
Wat? God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun
gegee het …
God is nog altyd … God. Die wêreld … is God se skepping, veral
die mens, wat haar rug op God gedraai het. Daar behoort geen verhouding te wees nie, want eintlik is God hartseer oor die mens wat Hy
geskep het. God is woedend oor die mens en behoort die mens, die
wêreld, te vernietig. Maar God doen dit nie …
Hoekom nie? Want Hy het die wêreld lief. En God se liefde is nie
’n warm gevoel nie, maar wél dat God iets konkreet gedoen het. Hy
het sy enigste Seun gegee. Hy het sy unieke en sy enigste Kind prysgegee, oorgegee, in ons wêreld laat inkom. Hy het toegelaat dat sy
Seun, Jesus, nie erken en aanbid word nie, maar getart, geminag
word. Uiteindelik – soos ons hierdie week onthou – het Hy sy Seun
laat kruisig, Hom verlaat, Hom laat sterf. Só het God gewys: Hy het
jou en my en hierdie wêreld lief!
So wys God ook dat Hy mense wil red, jou en my wil red. En
daarom roep Hy jou en my om te glo, in Jesus te glo en sodoende te
leef, ewig te leef, in vrede met God te leef.
Wonder jy ooit of God die Vader jou liefhet? Kyk juis hierdie week
na Jesus en wéét: God hét jou lief!
Sing: Skrifberyming 1-3:1-3
Ds. PW Kurpershoek (Pieter) (Middelburg Mpumalanga)
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Maandag 11 April
Skrifgedeelte: Johannes 8:12-20
Fokusgedeelte: Johannes 8:18
God die Vader bevestig: sy Seun, ons Here Jesus, IS die Lig!

D

warsdeur Jesus se lewe, maar ook die laaste week voor sy
kruisiging, het die mense Jesus bevraagteken: Hoe kan Hy van
Homself sê wat Hy sê?
Einde September, die jaar voor Jesus gekruisig is, is Jesus tydens
die Loofhuttefees in Jerusalem. Die dag ná die fees verkla die Skrifgeleerdes en Fariseërs ’n vrou by Jesus omdat sy owerspel gepleeg
het. Jesus wys die aanklaers hoe hulle self in donker sonde leef: Laat
die een van julle wat ’n skoon gewete het, eerste ’n klip op haar gooi.
Elkeen stap weg … bewus van sy eie sonde.
Genadig dui Jesus aan Wie Hy is en wat Hy vir ons as mense gee:
Ek is die lig vir die wêreld. In ons donker, sonde-vasgekluisterde lewe
is Hy die Lig. Hy vat donkerte, doodsheid, weg en skep ’n atmosfeer
van lewe. Soos die son, gee Jesus ons wat ons nodig het om veilig,
werklik te lewe. En Hy roep ons om uit die donker van ons sondige
lewenstyl uit na Hom te kom, in sy Lig te lewe.
Natuurlik bevraagteken die Fariseërs Jesus! Hoe kan Hy oor
Homself getuig? Mens kan tog nie jou eie beuel blaas nie?
Jesus wys eers hoekom Hy tog oor Homself kan getuig: Hy kom
van die Vader af. Jesus is nie net ’n gewone mens nie. Hy is die
Vader se Seun! Wat Jesus sê, is dus waar. Maar nog meer: Daar
IS ’n tweede Getuie: God die Vader Self. Dis immers God die Vader
self wat Jesus in die donkerte ingestuur het om Lig te wees. Is dit
nie waarvan Jesaja al geprofeteer het nie: Ek maak jou ’n lig vir die
nasies (Jes. 9:1; 42:5-7; 49:6).
Die Fariseërs kan dus ophou om Jesus te bevraagteken: Hyself én
sy Vader getuig Wie Hy is. Dit laat jou en my met die vraag: Aanvaar
ek Jesus vir Wie Hy is … en lewe ék daarom in die Lig?
Sing: Skrifberyming 3-1:1-3
Ds. PW Kurpershoek (Pieter) (Middelburg Mpumalanga)
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Dinsdag 12 April
Skrifgedeelte: Matteus 6:6-9
Fokusgedeelte: Matteus 6:9a; NGB, Art. 9
Ons Vader

O

ns Vader wat in die hemel is. Ons Vader. Het u al daaraan gedink
dat om werklik met iemand te kan praat, moet daar een of ander
verbintenis tussen julle wees. ’n Mens stap nie maar sommer na ’n
wildvreemde en begin praat asof julle mekaar al jare ken nie.
Daar moet ’n gemeenskaplike grond wees wat ons verbind voordat
ons regtig kan begin gesels en met mekaar kan deel. Om regtig jou
geheime, jou drome en jou vrese te begin deel met iemand, daarvoor
moet dit wat julle deel, baie sterk wees.
Jesus Christus leer ons die gronde vir ons verhouding met die
Here wanneer Hy ons leer om ons gebed te begin met ons Vader. En
nou moet ons verstaan wat Hy presies hiermee sê. Jesus Christus is
die Seun van God, gebore uit Hom. Die verhouding wat Hy met God
die Vader het, is soveel meer en dieper as wat ons ooit hier op aarde
met enige iemand kan hê, of selfs kan verstaan. Wanneer Hy God sy
Vader noem, dan beroep Hy Hom daarmee op ’n gedeelde wedersydse vertroue en liefde en gemeenskap wat vir ons sondige mense
eintlik ondenkbaar is.
Daarom is dit ook net reg dat Jesus Christus vir God mag aanspreek
as Vader. Dit is sy verhouding met God die Vader. Maar nou sê Hy
ons mag dit ook doen. Die rede daarvoor is dat Hy aan die kruis vir
ons die reg verdien het om ook in so ’n naby verhouding van liefde en
gemeenskap met God die Vader te staan.
Wanneer Jesus ons leer om God as ons Vader aan te spreek, dan
sê Hy nie daarmee dat ons nou moet oopmaak vir die Here nie. Hy sê
dat die Here Homself oop en toeganklik maak vir ons. Hy is ons Vader
ter wille van Jesus Christus.
Sing: Skrifberyming 1-1 (SB 24):1, 2
Ds. AP de Jager (André) (Klerksdorp)
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Woensdag 13 April
Skrifgedeelte: Johannes 1:1-18
Fokusgedeelte: Johannes 1:1-2, 14 (AFR83)
Jesus is waarlik God – die eniggebore Seun van God!

H

oekom is dit so belangrik dat die godheid van Jesus Christus
nooit in twyfel getrek moet word nie? Omdat Jesus as die ware
Paaslam op daardie besondere Paasfees lank gelede dan nie vir ons
sondes kon betaal het nie. As Saligmaker moes Hy ’n sondelose mens
gewees het om vir die sondeskuld van die mens te kon betaal, en Hy
moes ook waarlik God gewees het om met die krag van sy godheid
die toorn van God teen al die sondes van die menslike geslag te kon
dra.
Deur die loop van die kerkgeskiedenis was daar dwalinge wat
probeer mislei het deur te sê dat Jesus nie waarlik God is nie, omdat
Hy deur sy Vader geskep is en dus ondergeskik aan die Vader is.
Daarteenoor het die Heilige Gees die kerk van die Here gelei om helder en duidelik te bely dat die Seun van ewigheid gebore is, nie gemaak of geskape nie. Hy is God se Seun van ewigheid af, gelyk aan
sy Vader en die afskynsel van sy heerlikheid. Hy is God uit God, lig uit
lig, waaragtige God uit waaragtige God. ’n Onbegryplike geheimenis,
maar dit is wat die Bybel ons leer ook hier in Johannes 1. Johannes
stel Jesus voor as die ewige Woord van God wat self God is, die enigste Seun van die Vader.
Jesus Christus word die Seun van God genoem. Beteken dit dat
Hy aan sy Vader ondergeskik is? Hoe moet ons die verhouding tussen
Seun en Vader verstaan? In orde van bestaan is die Vader die eerste,
maar dit beteken nie dat die Vader voor die Seun daar was nie. In
orde van bestaan is die Seun die tweede, maar Vader, Seun en Gees
is van gelyke ewigheid, een en dieselfde wese. Jesus is God uit die
wese van sy Vader, voor alle tye gebore en Hy is mens uit die wese
van sy moeder, in die tyd gebore. Daarom eer ons Hom as volmaakte
Verlosser!
Sing: Skrifberyming 4-8:1, 2
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Donderdag 14 April
Skrifgedeelte: Johannes 6:32-40; Johannes 1:14
Fokusgedeelte: Johannes 1:14 (AFR83)
En Hy het onder ons kom woon! Immanuel – God met ons!

V

an die mooiste troosdele in die Bybel is om te lees waar Jesus
eenkant-mense raakgesien het en by hulle gestop het om hulle
te help. Daar was siekes, blindes, dowes, moedeloses, treurendes,
bedelaars en selfs ’n kreupel man wat vir oor die 30 jaar by die bad
van Betesda lê. En nou het Hy ons raakgesien en Hy het onder ons
kom woon. Hy het nie maar net tydelik gestop om te help nie. Nee, Hy
het vir altyd onder ons kom woon. God die Vader het sy enigste Seun
gegee om deur die maagdelike geboorte ’n menslike natuur aan te
neem. Die Woord wat God is en bly, het mens geword!
Jesus Christus het vir altyd onder ons kom woon. Dit is die vervulling
van die ou verbond wat God met sy volk in die Ou-Testamentiese
bedeling gesluit het. Toe het God belowe dat Hy Hom aan sy gelowige
kinders verbind. Toe God in en deur sy Seun onder ons kom woon
het, is dit die begin van die nuwe verbond. Nou is dit ’n ryker en voller
verbinding, want God kom vir altyd by ons woon.
Daar was nog iets wat ons verhouding met God gehinder het, en dit
was ons sondeskuld. Maar môre gedenk ons die wonder van die kruis
waar Jesus in ons plek ten volle betaal het. Nou is ons vrygespreek
en is ons saamwees met God een van vrede en liefde (Rom. 5:1). En
God woon deur sy Gees in ons harte en niks kan ons van sy liefde
skei nie. In ons leef ’n lewende hoop, want ons gaan eendag vir altyd
saam met God op ’n nuwe aarde woon.
Sing: Skrifberyming 18-7:1, 9
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
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Vrydag 15 April
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:7-14; Heidelbergse Kategismus 15:39
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:13
Christus het borgtogtelik die vloek van God gedra

V

erskeie pogings is aangewend om Jesus dood te maak, maar
sonder sukses. Volgens die raad van God moes Hy as vervloekte
sterwe, en dit het in dié tyd beteken dat Hy aan ’n kruis moes sterf. Die
kruisdood was immers nie net ’n baie smartlike dood nie, maar ook
’n baie smadelike dood. Die veroordeelde is in die hoogte opgehys
juis om hom te verneder. Hy word in die publiek tot skande gemaak.
Volgens die wette van Israel moes iemand wat die doodstraf ontvang
het, ná sy dood aan ’n paal opgehang word om te toon dat hy deur
God vervloek is (Deut. 21:23).
Vloek staan teenoor seën. God se seën oor iemand beteken dat
God sal sorg dat dit met hom goed gaan in ’n aardse lewe (2 Sam.
6:11, 12) en dat hy uiteindelik die ewige lewe sal ontvang. Daarteenoor
beteken God se vloek dat alles wat sleg is so ’n persoon se deel sal
word en dat hy uiteindelik die smarte van die hel sal ervaar waar hy
geheel en al deur God verlaat sal word in die sin dat hy niks van die
guns van God sal ervaar nie, maar net God se straf. Dit is wat Christus aan die kruis moes ervaar.
By Golgota tree die mense wat Christus leed aangedoen het, eintlik
op die agtergrond. Voorop staan die verbysterende gebeurtenis: God
tref sy Seun met sy vloek. Sy Vader in Wie se teenwoordigheid Hy
Hom altyd verlustig het, voltrek hier die straf van ’n vervloekte oor
Hom. Hier moes Hy Self in ons plek ervaar dat dit verskriklik is om in
die hande van die lewende God te val (Heb. 10:31). Na regte moes
ons almal voorwerpe van God se vloek geword het omdat ons sy wet
oortree het, want met verwysing na Deuteronomium 27:26 sê Paulus:
“Daar rus ’n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die
boek van die wet geskrywe staan nie” (Gal. 3:10).
Hierdie vloek het Christus egter in ons plek gedra. Daarom moes
Hy aan ’n kruis sterf. Daar aan die kruis het Hy die volle vloek van
God ervaar, nie net in die verskriklike liggaamlike lyding nie, maar
veral ook daarin dat God Hom verlaat het en Hy daar helse smarte
moes deurmaak. Omdat Hy die vloek van God in ons plek gedra
het, is ons daarvan bevry. Dit blyk daaruit dat Paulus, kort nadat hy
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bogenoemde uitspraak (Gal. 3:10) gemaak het, verklaar: “Christus
het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring deur in ons
plek ’n vervloekte te word” (Gal. 3:13).
So het Hy vir ons God se seën verwerf. Ons mag nou altyd by God
wees (1 Pet. 3:18) en weet dat Hy, om Christus ontwil, alles ten goede
laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet (Rom. 8:28).
Sing: Skrifberyming 5-2:4, 5
Dagstukkie Almanak 2016
Saterdag 16 April
Skrifgedeelte: Matteus 16:13-20
Fokusgedeelte: Matteus 16:15, 16
Die hartklop van ware lewe in die kerk

W

anneer lewe ons as gemeente? Waaraan meet jy die ware
lewe in die kerk van die Here? ’n Mens skrik om te hoor wat
die mense vandag volgens hulle mening van ’n “lewende” gemeente
verwag. Dit is so vol van die mens, so vlak, so vol vermaak, so ’n plastiekgodsdiens.
In hierdie gesprek van Jesus met sy dissipels vestig Hy hulle aandag op dit wat die kerk regtig laat lewe. Jesus begin sy gesprek met ’n
vraag oor wat die mense sê wie Hy is. Uit die antwoord is dit duidelik
dat daar groot verwarring onder die mense is. Skielik is die vraag
egter skerper, want in ’n lewende verhouding met Jesus kan jy nie
maar vaag en in die bondel bly nie. Nee, Hy sien jou raak. Hy wil jou
antwoord hoor. En daarom: “Maar julle, wie, sê julle is Ek ?”
Met hierdie vraag lei Jesus sy kerk tot ’n antwoord, want daarin sit
die hartklop van ware lewe in die kerk. Dit is Petrus wat namens almal
antwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Dit is
meer as ’n antwoord, dit is ’n belydenis.
’n Christen met hierdie belydenis in sy hart is ’n Christen wat lewe.
’n Kerk wat hierdie belydenis omhels, is ’n kerk met die polsslag van
ware lewe. Dit bly die groot toets vir ware lewe in die kerk (lees maar
1 Joh. 4:1, 2 en die Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 27).
In sy reaksie en antwoord (vs 18, 19) verseker Jesus sy kerk dat
die lewe, groei en oorwinning van die kerk in die eerste plek nie van
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die mens afhang nie. Nee, Hy sal sy kerk uitbou en opbou. Hy sal sy
kerk teen al die aanslae van die kerk bewaar. Met die geloof in die
lewende Verlosser is die kerk nie ’n rollende klippie in die stroom van
die lewe nie, maar ’n rots wat kan vasstaan.
Hy sal sy kerk ook regeer. Daarvoor gebruik Hy geroepe mense
aan wie Hy die sleutelmag gee en deur wie Hy regeer.
Sing: Skrifberyming 15-7:5
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)
Sondag 17 April
Skrifgedeelte: Romeine 1
Fokusgedeelte: Romeine 1:8
Wat ’n vreugde as die mense oor jou geloof begin praat!

P

aulus begin sy brief aan die gemeente in Rome met die gebruiklike
aanhef en groeteboodskap. In sy woorde kan ’n mens sommer
met die eerste oogopslag sien dat daar vir die apostel baie is om oor
dankbaar te wees. Allereers wil Hy God deur Jesus Christus loof en
dank dat die hele wêreld nie net gehoor het van die geloof van die
gemeente nie, maar veral ook daaroor praat.
Wat ’n mooie getuienis is dit nie vir hierdie groepie gelowiges nie!
Ja, strategies was Rome ’n baie belangrike stad. Dit was die hoofsetel
van die wêreld. Soveel mense het na hierdie stad gestroom, so baie
handelsroetes het hierheen gelei en vanuit hierdie stad is die toon
aangegee. Dit was ’n stad met ’n mengelmoes van kulture, volke en
nasies, ’n stad met wyd uiteenlopende godsdienstige voorkeure, ’n
stad só ryp en gereed vir die saad van die evangelie. Heerlik om te
sien hoedat God sy kerk versorg en opbou, nie waar nie? Ja, deur
hierdie klein groepie gelowiges word die helder brandende fakkel van
God se Woord die donker wêreld ingedra.
Die reaksie? Gaan luister maar wat sê die mense op die strate en
markpleine. Almal praat oor die “nuwe” godsdiens. Almal praat oor
daardie groepie mense se geloof in Jesus Christus. Kan u daarom
verstaan waarom Paulus so dankbaar is? Kan u daarom verstaan
waarom Hy sy God loof en prys soos die psalmdigters van ouds?
Die vraag aan u en my, en dan veral in die tyd waarin ons leef, is:
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Praat die mense nog oor ons geloof? Is ons soos lewende briewe
waarin die wêreld kan lees van die verlossende heerskappy van ons
Here? Gaan daar vanuit ons gemeentes en huise ook so ’n kragtige
getuienis na buite toe uit? Sou die apostel Paulus God ook kon dank
vir ons geloof wat sigbaar word in ons geloofsdade? Wat ’n vreugde
as ons hierop “ja” kan antwoord! Mag God deur sy Heilige Gees ons
meer en meer daartoe help.
Sing: Psalm 92-1:2
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
Maandag 18 April
Skrifgedeelte: 1 Timoteus 2:1-7
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 2:5
Daar is net een God, en net een Middelaar deur Wie ons na God
kan kom

O

ngelukkig gebeur dit soms dat iets gebeur wat verhoudinge
tussen parte so beskadig dat ’n tussenganger nodig is om die
partye met mekaar te versoen en die verhouding te herstel. Met die
sondeval is die verhouding tussen God en die mens so beskadig dat
ons vyande van God geword het wat die allerverskriklikste straf en
oordeel van God verdien.
Maar in vers 4 van ons Skrifgedeelte sê Paulus dat dit God se wil
is dat mense nie verlore gaan nie, maar gered word. En die enigste
manier waarop mense gered kan word, is as die verhouding tussen die
heilige God en sondige mense herstel word. Hiervoor is ’n Middelaar,
’n Tussenganger nodig.
Wanneer Paulus in ons fokusvers sê: “Daar is immers net een
God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die
mens Christus Jesus ...”, beaam hy eintlik net wat Jesus in Johannes
14:6 oor Homself gesê het, naamlik: “Ek is die Weg, die Waarheid en
die Lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”
As Middelaar is dit as’t ware of Christus sy een hand op jou skouer
plaas en sy ander op dié van die Vader en alles doen wat nodig is om
die vrede, liefde en harmonie tussen jou en die Vader te herstel. Hy
het jou sondeskuld betaal, jou sonde op Hom geneem en sy heiligheid
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en geregtigheid vir jou aangetrek sodat jy met die kleed van Christus
se regverdigheid, na God kan kom.
Ja, daar is net een Middelaar, Christus Jesus. Daar is geen ander
manier om na God te kom nie, geen Maria-verering of enige iets of
iemand deur wie ons na God kan kom nie. Bid daarom dat mense van
alle volke, tale en nasies hierdie Waarheid, hierdie enigste Middelaar
mag leer ken, en in geloof tot God sal kom.
Sing: Skrifberyming 1-3:1-3
Ds. W Viljoen (Werner) (Bultfontein)
Dinsdag 19 April
Skrifgedeelte: Matteus 28:16-20
Fokusgedeelte: Matteus 28:18
Christus se hemelvaart is vol betekenis vir hierdie dag

N

á sy lyding, sterwe en opstanding uit die dood, verskyn Jesus aan
sy dissipels by ’n berg naby Galilea. En net voor Hy in die hemel
opgeneem is, sê Hy vir sy dissipels: “Aan My is alle mag gegee in die
hemel en op die aarde.”
Ons moet nie die fout maak om te dink dat Jesus nie voor sy kruisiging gesag gehad het nie. Nee, regdeur die evangelie van Matteus
word die gesag van Christus ondertreep (bv. 7:21; 10:1, 7-8). Maar
nou, by sy hemelvaart gee die Vader Hom alle mag in die hemel en
op die aarde, met ander woorde oor die heelal.
Die Seun van God word nou die Een deur Wie God die Vader sy
gesag uitvoer.
Daarom kan Jesus sy dissipels bevel: Gaan na al die nasies ... leer
hulle om alles te onderhou ... Ek is by julle, al die dae tot die voleinding van die wêreld ... en hiervoor het God sy Gees gestuur.
Mag jy God se genade vir jou in hierdie woorde van Jesus raaksien.
Dis omdat Jesus die goeie nuus oor verlossing van sondes na alle
nasies toe gestuur het dat jy en ek vandag kinders van God genoem
kan word.
Maar jy wat die evangelie van Christus gehoor het, leer en onderhou
jy alles wat Christus jou beveel? Ja, om ’n dissipel van Jesus te wees,
vra opoﬀering en is nie altyd maklik nie, maar wees ook getroos, want
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ons Meester is by ons, deur sy Gees wat ons troos, lei en versterk, tot
aan die voleinding van die wêreld.
Sing: Psalm 89-1:3, 6
Ds. W Viljoen (Werner) (Bultfontein)
Woensdag 20 April
Skrifgedeelte: 2 Tessalonisense 1:1-12
Fokusgedeelte: 2 Tessalonisense 1:6-7
Kom, Here Jesus, kom!

“D

it is inderdaad vir God reg om diegene wat julle verdruk, met
verdrukking te vergeld, en verligting te gee aan julle wat saam
met ons verdruk word. Hy sal dit doen deur die openbaring van die
Here Jesus uit die hemel saam met sy magtige engele” (2 Tess. 1:6-7,
AFR20).
Verdrukking en vervolging van Christene het sedert Jesus se
koms na die aarde nog nooit opgehou nie. Paulus, Silas en ander
apostels is gevange geneem, gemartel en selfs doodgemaak. Deur
die geskiedenis het dieselfde dinge ook menigte ander gelowiges
oorgekom. Vandag hou dit steeds nie op nie. Tewyl jy hierdie dagstukkie lees, is daar gelowiges in sekere dele van die wêreld wie
se lewens elke dag letterlik in gevaar is omdat hulle die Here Jesus
Christus as enigste God, Verlosser en Koning erken en dien.
Ons beleef sekerlik nie sulke ﬁsiese vervolging nie, maar word op
ander maniere bespot en gemarginaliseer wanneer ons vashou aan
dit wat die Here Jesus ons leer en beveel om te onderhou.
Paulus skryf hier vir die vervolgde Christene van Tessalonika –
en met hierdie woorde bemoedig die Heilige Gees elke gelowige
wat ly terwille van getrouheid aan Christus – dat God in sy alomteenwoordigheid en alwetendheid alles sien en die onreg wat sy kinders aangedoen word, nie ongesiens verbygaan nie.
Ons as sy kinders moet weet dat Hy in sy regverdige oordeel verligting gaan bring en ’n einde sal maak aan hierdie boosheid wanneer
Hy in mag en glorie op die wolke verskyn. Maar die goddelose moet
ook weet dat God in dieselfde regverdige oordeel Hom gaan wreek op
dié wat Hom nie wou ken, gehoorsaam, en dien nie.
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Onthou wat Jesus in Matteus 28:20 beloof het: “Ek is by julle, al die
dae, tot die voleinding van die wêreld.” Volhard daarom in geloof en
gehoorsaamheid aan Christus ons Here.
Sing: Skrifberyming 18-6:1, 5
Ds. W Viljoen (Werner) (Bultfontein)
Donderdag 21 April
Skrifgedeelte: Johannes 5:18-29
Fokusgedeelte: Johannes 5:21
Wie lewe … en wie lewe nie?

I

n Jesus Christus se verhouding met sy Vader is daar liefde en gehoorsaamheid. Wat die Vader doen, doen die Seun ook. In Christus
kan die wêreld sien wat die Vader doen. Hy gee lewe, die eintlike
lewe. Sonder God is jy eintlik ’n lyk wat rondloop. Alleen in God deur
Christus is daar lewe. Dit is wat Christus vir ons gegee het:
 Hy het aan die kruis gesterf, sodat ons met die Here kan lewe …
 Hy het uit die dood opgestaan, sodat ons die ewige lewe kan hê …
 Hy het na die hemel opgevaar om vir ons by die Vader in te tree …
 Hy kom weer om ons in sy ewige heerlikheid in te neem.
Hierdie lewe, wat ons in Christus het, beteken vir ons:
 Ons word nie by die wederkoms veroordeel nie, want Jesus is
reeds in ons plek veroordeel en Hy het die straf gedra.
 Ons lewe nou met die wete dat ons nooit alleen is nie, maar dat
God altyd by ons is.
 Ons sal die ewige heerlikheid beërf.
Ons het die werklike lewe ontvang! Kan ons dan nog anders as om
God gehoorsaam op sy Woord te volg, om onvoorwaardelik te bely en
uit te leef dat ons in Hom glo?
Wat maak jy met jou Bybel … elke dag? Lewe jy … of is jy dood?
“Dié wat U soek in stil vertroue, is by U veilig en behoue” (Ps. 9:7,
berymd).
Sing: Skrifberyming 15-7:1, 5, 6
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)
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Vrydag 22 April
Skrifgedeelte: Openbaring 19:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 19:8b
Jou goeie dade is die fyn linne by God se bruilof

D

ie liefdesverhouding tussen ’n bruidegom en sy bruid word dikwels gebruik om die verhouding tussen Christus en sy kerk te
vergestalt (Ef. 5:32). Christus het reeds die bruidskat vir sy bruid
betaal. Nou moet die bruid haar gereedmaak vir die bruilofsfees wat
gaan plaasvind met Christus se wederkoms. Die mooiste en die beste
linne word gebruik om die bruilofskleed te maak. Wat kan mooier
wees as die bruid wat haar gereed maak vir haar bruidegom?
Vier keer weergalm ’n “Halleluja!” deur die hemel in hierdie gedeelte. Halleluja! – want God het die verdrukker van sy kerk geoordeel.
Halleluja! – want God het die vonnis voltrek. Halleluja! – roep die 24
ouderlinge en vier lewende wesens uit, en onderwerp hulle aan God.
Halleluja! – want God het die troon bestyg. Maar, God is mos die
Koning, dan nie? Uit die verre verlede hoor ons weer die refrein van
die profesie: “... want vir ons is ’n Koning gebore, aan ons is ’n Seun
gegee, en die heerskappy sal op sy skouer wees, en Hy sal genoem
word: Wonderbare Raadsman, Almagtige God, Ewige Vader, Vredevors.”
Die Lam het sy koningskap aanvaar, en die Bruid het haar gereedgemaak. Die bruilofsmaal van die Lam is voorberei en die Bruid is
versier. Waarmee? Met die regverdige dade van die heiliges! Al ons
dade doen ons uiteraard uit dankbaarheid, want, soos Paulus sê, wat
het ons wat ons nie ontvang het nie? Heiligheid, so lees ons in Psalm
93, pas by God se huis. Net so pas dankbaarheid en dade wat daarop
dui, by ons wat aan die Bruidskerk behoort.
Geliefde van die Here, kan die wêreld vandag die Bruidskleed aan
jou optrede herken?
Sing: Skrifberyming 18-3:8, 9
Ds. HW Schutte (Hennie) (Wesrand)
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Saterdag 23 April
Skrifgedeelte: Handelinge 13:1-12
Fokusgedeelte: Handelinge 13:2, 4
Sonder die Heilige Gees kan ons nie gered word nie

T

oe God met Abraham en sy nageslag ’n verbond gesluit het, het
God onder andere beloof dat al die volke van die aarde in hom
geseën sal wees.
Al die beloofde seëninge van die verbond is moontlik gemaak deur
Jesus Christus. Die Heilige Gees laat ons deel kry aan die seëninge.
Tien dae ná ons Here se hemelvaart is die Heilige Gees oor die gelowiges in Jerusalem uitgestort en hulle het in verskillende tale oor God
se groot dade gepraat (Hand. 2:11). Die dade het Jesus se kruisiging,
opstanding en hemelvaart ingesluit.
Toe die gelowiges in Jerusalem vervolg is, het hulle gevlug. Die blye
boodskap oor God se groot dade het saam met hulle van Jerusalem
oor die gebiede van Judea en Samaria versprei (Hand. 8:2). Spoedig
het die blye boodskap oorgespoel na nie-Joodse gebiede soos
Fenisië (Libanon), die eiland Siprus in die Middellandse See, Sirene
(noordelike Afrika) en Antiogië (suide van Turkye).
’n Gemeente het in Antiogië ontstaan waarvandaan die evangelie
verder versprei het. Dit is hier waar die Heilige Gees die profete en
leermeesters in die gemeente opdrag gegee het om Barnabas en
Paulus af te sonder om die evangelie nog verder te verkondig. So het
Paulus se sendingreise begin waartydens die evangelie nog wyer en
wyer verkondig is.
Die Heilige Gees het waar die evangelie verkondig is, mense van
hulle sonde oortuig (Joh. 16:8), in mense van Jesus getuig (Joh.
15:26), geloof in hulle gewerk sodat hulle Jesus as die Here erken (1
Kor. 12:3) en in hulle gewerk om as dankbare verloste, nuwe mense
te leef (Gal. 5:22).
God die Heilige Gees werk dwarsoor die wêreld om mense in God
se lank beloofde verbondseëninge te laat deel.
Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2 (Sb 14:1, 2)
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Sondag 24 April
Skrifgedeelte: Psalm 33:1-15
Fokusgedeelte: Psalm 33:6
God se Gees is van die begin af betrokke by sy skepping

G

od is met sy hele Wese betrokke by alles wat Hy doen. Die Heilige
Gees was by die Vader en die Seun toe God die hemel en aarde
in die begin geskep het. God se Gees het met die skepping oor die
water gesweef (Gen. 1:1-2).
Psalm 33:6 en ook Psalm 104:30 vertel ons dat God se Gees aktief
betrokke was by die skepping, want die hele leër van die hemele is
“deur die Gees van sy mond” gemaak (1953-vertaling). Job (33:4)
sluit hierby aan wanneer hy sê dat God se Gees hom gemaak het.
Die Heilige Gees is betrokke by die voortgang van God se skepping.
Sonder God se Gees is daar nie lewe nie (Job 34:14-15). As Hy sy
Gees en asem sou terughou, sal alles wat leef “tot niet gaan, en die
mens tot stof terugkeer” (2020-vertaling).
God se Gees gee lewe, én Hy gee reeds in die Ou Testament gawes aan mense om besondere take in hulle lewens te doen. God se
Gees het byvoorbeeld Besaleël vervul sodat hy wysheid, insig, kennis
en die nodige vakmanskap gehad het om die tabernakel se toebehore
te maak (Eks. 31: 3). God se Gees het Otniël in staat gestel om as
rigter op tree (Rig. 3:10). Toe die Gees van die Here Simson in besit
neem, het hy ’n leeu uitmekaar geskeur (Rig. 14:6). Met Dawid se
salwing het die Gees van die Here van daardie dag af besit van hom
geneem. Die Heilige Gees het ook die profete van die Ou Testament
meegevoer om hulle profesieë voort te bring (2 Pet. 1:21).
God – Vader, Seun en Heilige Gees – is van die begin af met sy
volle Wese betrokke by skepping en sy voortgang.
Sing: Psalm 33-1:1, 5
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Maandag 25 April
Skrifgedeelte: Johannes 14:15-31
Fokusgedeelte: Johannes 14:26
Die Heilige Gees word aan die kerk gegee

O

ns Here Jesus is in Johannes 14 besig om sy dissipels voor te
berei vir sy hemelvaart. Hy sou sy Vader vra om ’n Trooster/Voorspraak/Parakleet/Helper vir hulle te gee om vir ewig by hulle te wees.
Waar Jesus as Voorspraak vir hulle in die hemel sou optree (Rom.
8:34), sou die Heilige Gees by hulle (en ons) as Voorspraak optree.
Die Heilige Gees het die dissipels en ook die ander gelowiges onderrig. Dit is die Heilige Gees wat geloof in mense se harte werk, wat
hulle verstande ontvanklik maak om te verstaan wat voor Jesus se
hemelvaart gebeur het, wat sy hemelvaart beteken en wat dit beteken
dat Hy aan God se regterhand sit. Die Heilige Gees leer gelowiges
ook deur al die briewe van die Nuwe Testament wat aan kerke en
persone gerig is.
Die Heilige Gees fokus in sy onderrigwerk in die kerk op Jesus:
wat Hy reeds gedoen het, wat Hy tans doen en wat Hy in die toekoms
gaan doen. Die Heilige Gees speel in ’n besondere rol om God se
koninkryk groter te laat word. Hy werk geloof in mense, hulle word
deel van die kerk, liggaam van die Here. Hy maak mense vrymoedig
om die evangelie aan ander te vertel sodat die kerk bly groei. Die
Heilige Gees lei ons om lewende, gehoorsame ledemate van sy kerk
te wees. Hy rus al die ledemate met gawes toe om vir mekaar te sorg
(1 Kor. 12).
Die Heilige Gees is vir ewig by ons. Die Heilige Gees is ook die
kerk se waarborg dat ons alles sal ontvang van wat God nou reeds
beloof het (Ef. 1:13-14). Hy is die deposito dat ons die res van die
“paaiemente” van God se beloftes sal ontvang.
Sing: Skrifberyming 1-1:1, 7 (Sb 24: 1, 7)
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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Dinsdag 26 April
Skrifgedeelte: Matteus 3:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 3:11
Doop met die Heilige Gees

V

olgens die Pinksterteologie moet jy ’n besondere ervaring
ondergaan om werklik tot diens in God se koninkryk bekwaam
te wees. Hierdie spesiﬁeke individuele ontmoeting/ervaring met die
Heilige Gees word die doop met die Heilige Gees genoem, en word
sigbaar deur die verskynsel van glossolalie (spreek in tale) en wondergenesings. Die Pinksterteologie leer die doop met die Gees as ’n
spesiﬁeke “ervaring”, bo en behalwe die “gewone” ontvangs van die
Gees met die wedergeboorte en bekering.
Die Skrif ken nie twee klasse gelowiges nie – hulle wat gedoop is
met die Gees en hulle wat nog net “gewoon” glo nie. So kom ’n onbybelse onderskeid tussen sogenaamde Christene en wedergebore
Christene.
Hierteenoor leer die Skrif dat elke gelowige die volle gawe van die
Gees ontvang. Daar is nie ’n groter gawe van die Gees as die geloof
in Jesus Christus as jou Verlosser nie. Gedoop in of met die Gees
beteken om gebring te word onder die heerskappy van die Heilige
Gees. Die doop met die Heilige Gees staan aan die begin van die
nuwe lewe en is eintlik maar dieselfde as die wedergeboorte.
Johannes die Doper gaan verder wanneer hy Jesus aanwys as die
een wat doop met die Heilige Gees en met vuur. In Matteus 3:11 beteken die doop met die Heilige Gees niks minder as die koms van die
koninkryk van God nie. Alleen deur die doop met of in die Gees kan
ons ingaan in die koninkryk van God. In Handelinge 1:5 leer Jesus
self dat die Pinkstergebeurtenis die doop met die Heilige Gees is.
Dit dui verder op die koms van die koninkryk, maar tweeledig. Die
doop met die Heilige Gees gebeur met Pinkster, maar dui ook op
die wederkoms, op die gerigsvoltrekking. Dié wat verlos word, doop
Christus met die Heilige Gees. Dié wat nie verlos is nie, doop Hy met
vuur tot verderf.
Sing: Skrifberyming 8-2:1, 4
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
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Woensdag 27 April
Skrifgedeelte: Efesiërs 5:15-20
Fokusgedeelte: Efesiers 5:18
Vervulling met die Heilige Gees

O

m vervul te word met die Heilige Gees, beteken nie dat ons by die
doop met die Gees ’n sekere mate van die Heilige Gees ontvang
en dan later by die vervulling ’n groter deel van die Gees ontvang nie.
Die doop met die Heilige Gees kom in die Nuwe Testament alleen
voor in die vorm van ’n indikatief, terwyl die vervulling met die Gees
ook as ’n imperatief (bevel) verkondig word. Hierdie bevel “laat die
Gees julle vervul” rus op dit wat Christus gedoen het, dit rus op die
heilsindikatief van die sterwe en opstanding van Christus.
Vervulling met die Heilige Gees beteken dat iemand al meer deur
die Heilige Gees beheers word, al hoe meer deur die Gees in beslag
geneem word. Die werkwoordvorm in die Grieks beteken om gedurig
met die Gees vervul te word. Dit is dus ’n proses om voller en voller te
word. Ons is nooit klaar met die vervulling met die Heilige Gees nie.
Hoe kan ons die bevel nakom om vervul te word met die Gees?
Die antwoord neem ons na die Pinkstergebeure in Handelinge in
Jerusalem. Die groot gebeurtenis van Pinkster staan in die konteks
van volhardende gebed. Om voller te word met die Gees, beteken
volhardende gebed sodat die Heilige Gees ons elke dag meer en
meer sal beheers.
Wat is die doel van vervulling met die Gees? Baie kortliks:
 Ons kan alleen die Woord verstaan as ons deur die Heilige Gees
verlig word.
 Ons word gelei tot diepere insig in die kennis van God.
 Die Heilige Gees skenk aan ons geestelike krag om die stryd van
die geloof teen die sonde, die duiwel en die wȇreld te kan stry.
 Die Heilige Gees is die Bewerker van geestelike vrug (Gal. 5:22,
23) in die lewe van die gelowige.
Sing: Skrifberyming 8-2:2, 3
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
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Donderdag 28 April
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-14
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:13
Verseëling met die Heilige Gees

W

at beteken dit om verseël te wees met die Heilige Gees? Hierdie
woord in Grieks het drie betekenisvelde, naamlik waarborg van
egtheid, eiendomsmerk en teken van beskerming.
Waarborg van egtheid
Dink aan die koning van ouds wat sy seël op ’n dokument sit om
te verklaar dat die dokument eg is. Vandag kan ’n kommisaris van
ede verklaar dat ’n afskrif ’n ware afskrif is van die oorspronklike. In
Christus is die gelowiges met die Gees verseël. Eers is daar die hoor
van die Woord, dan volg die geloof in Christus en so volg die verseëling.
Verseëling met die Heilige Gees is geen kerklike seremonie nie. Dit is
geen addisionele ervaring nie, maar dit is die heerlike deel van elke
gelowige. Namate die geloof helderder en sterker word, ervaar die
gelowige meer hierdie heerlike voorreg.
Eiendomsmerk
In die tyd van slawehandel is ’n slaaf gemerk met die merk van
die eienaar. So merk boere hulle skape en beeste. Verseël met die
Heilige Gees beteken dat God sy merkteken op ons plaas, ons word
eiendom gemaak deur die werk van Christus en die Gees. Ons is
duur gekoop, ’n baie duur prys is betaal. Ons wat slawe van die sonde
was, is losgekoop en is God se eiendom.
Teken van beskerming
Ons lees van die graf van Jesus wat verseël was. In Openbaring
lees ons van die boek wat aan die Lam oorhandig is, wat met sewe
seëls verseël was. Vandag nog seël ons items. ’n Elektriese meter
word met ’n draadjie geseël sodat jy kan sien as ongemagtigde persone daaraan gepeuter het. So verseël die Heilige Gees ons sodat
niks of niemand ons ooit van die liefde van Christus kan skei nie.
Ons het as gelowiges ’n groot troos. Ons is verseël, ons verlossing
is eg, ons is gemerk met die Gees en ons word beskerm tot die dag
van die wederkoms.
Sing: Psalm 71-1:6, 9
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
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Vrydag 29 April
Skrifgedeelte: Efesiërs 4:25 – 5:5; Hebreërs 6:4-8; Matteus 12:2232
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:30; Hebreërs 6:4-6; Matteus 12:31
Bedroef van en lastering teen die Heilige Gees

O

ns moet daagliks bid om vervul te word met die Heilige Gees
sodat ons kan weet wat sonde is en teen die sonde kan stry. In
Efesiërs 4:30 word ons gemaan om nie die Heilige Gees te bedroef
deur wie ons verseël is nie. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? Deur
die verligting van die Gees weet ons iets is sonde en dit dan nogtans
te doen. Lees weer Efesiërs 4 wat pertinent sondes noem waardeur
ons die Heilige Gees bedroef.
Daar is ’n baie ernstige sonde waarvoor niemand vergewing sal
ontvang nie. Dit is die lastering (sonde) teen die Heilige Gees. Christus
waarsku die Fariseërs dat hulle laster wanneer hulle beweer Hy dryf
duiwels uit deur Beëlsebul, owerste van duiwels (Matt. 12:31, 32).
In Hebreërs 6:4-6 lees ons van mense wat eenmaal verlig was en
in die algemene verligting deur die Heilige Gees gedeel het. Dit was
egter tydgeloof en nie ware geloof nie. Later het hulle afvallig geword
en is dit vir hulle onmoontlik om weer tot bekering te kom (vgl. Heb.
10:29). In 1 Johannes 5:16 word na dieselfde sonde verwys: “Daar is
’n sonde wat tot die dood lei, ek sȇ nie dat hy daarvoor moet bid nie.”
Feenstra (1972:60) skryf: “Die sonde teen die Heilige Gees kan
dus deur ’n wȇreldling, ’n van huis-uit ongelowige of ’n heiden nie
bedryf word nie. Hierdie sonde word alleen bedrywe deur hulle wat
eers binne die kring van die verbond geleef het.”
’n Kenmerk van iemand wat sonde teen die Heilige Gees gedoen
het, is verharding. So ’n persoon kry nooit weer berou nie. Hulle kan
nie bekeer word en wil hulle ook nie bekeer nie (Feenstra 1972:60).
Daarom moet ons goed onderskei tussen bedroef van die Heilige
Gees en lastering. Wanneer God se kinders sondig, bedroef hulle wel
die Gees, maar hulle bid weer om vergewing van sonde en ontvang
dit.
Sing: Psalm 51-1:5
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
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Saterdag 30 April
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 13
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 13:13
Leef elke dag met die seën van die Drie-enige God

P

aulus skryf sy briewe aan die Korintiërs om hulle te bemoedig,
maar om hulle ook oor verskeie sake te vermaan. Hy sluit sy tweede brief af met ’n seëngroet wat nie in een van sy ander briewe gevind
word nie. Hy groet en seën die Korintiërs en elke gelowige wat vandag
die Woord lees, in die Naam van die Drie-enige God.
Die genade van die Here Jesus Christus
Deur die drie name van ons Verlosser te noem, word ons geseën
met die volle omvang van die werk van die volmaakte Middelaar tussen die sondige mens en God.
Die Here, die Koning, regeer oor ons lewe en oor alles in die wêreld.
Jesus die Verlosser het met sy kosbare bloed vir al ons sondes gesterf
en betaal. Christus die Gesalfde van God sit aan die regterhand van
die Vader in die hemel. Ons as gelowiges leef en bestaan elke dag
deur die genade wat die Here Jesus Christus aan ons skenk.
Die liefde van God
Ons leef nie meer onder die straf en oordeel van God nie. God het
sy Seun na die wêreld gestuur sodat ons nou elke dag uit sy liefde
kan leef (Joh. 3:16). Dié liefde kan nooit weer van ons weggeneem
word nie. Ons word geseën met God se liefde sodat ons die liefde
elke dag teenoor mekaar kan uitleef.
Die gemeenskap van die Heilige Gees
Ons glo omdat die Heilige Gees die geloof in ons werk. Die Heilige
Gees is die groot Trooster wat ons in moeilike tye bystaan. Deur die
werk van die Gees leef ons as gelowiges in gemeenskap met mekaar
waar ons vir mekaar omgee.
Hierdie belydenis van rus by God beteken nie dat hy uit die wêreld
met sy onrus wegvlug nie. Hierdie seën van die Drie-enige God is vir
almal, elke gelowige, niemand word daarvan uitgesluit nie. Leef elke
dag met die troos dat ons met die seën van die Drie-enige God in die
wêreld mag leef en werk.
Sing: Psalm 134-1:3
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
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MEI
Tema: Die leer aangaande die Heilige Gees (Nederlandse
Geloofsbelydenis Art. 11)

D

ie vraag oor die Godheid van die Heilige Gees is net so belangrik soos
die Godheid van die Vader en die Seun. Immers: deur die geskiedenis
en ook vandag nog bestaan daar baie vreemde gedagtes oor Wie die Heilige
Gees is. Die Jehova-getuies glo byvoorbeeld dat die Heilige Gees nie waaragtig God is nie. Vir hulle is Hy selfs geen Persoon nie, maar alleen ’n
onpersoonlike mag of krag. In hulle eie belydenis staan: “Dus is die heilige
gees (in kleinletters geskryf) die onsigbare krag van die Almagtige God wat
sy dienaars beweeg om sy wil te doen.”
Die Roomse Kerk leer weer dat die inspirasiewerk van die Gees nog onfeilbaar voortgaan in die pous. Hulle meen die Heilige Gees wat menslike
skrywers geïnspireer het om die Woord van God neer te pen, inspireer op
dieselfde wyse vandag nog die pous om uitsprake te gee wat gelyk is of selfs
hoër as die Woord. Die Bybel alleen is dus nie vir die Roomse Kerk die onfeilbare Woord van God nie, maar ook die uitsprake van die pous.
By andere sien ons weer ’n totale oorbeklemtoning van die werk van die
Heilige Gees, sodat die Heilige Gees en die Woord van mekaar geskei word.
Dit is ook kenmerkend dat in hierdie geval die fokus vreeslik mensgerig raak.
Dit gaan oor die mens wat in ongewone tale en klanke spreek. Dit gaan oor
die mens wat sekere visioene en openbarings oor die toekoms sien. Dit gaan
oor die mens wat andere gesond bid. Slegs wanneer die mens oor hierdie
besondere gawes beskik, besit hy/sy die Heilige Gees. Vir diegene word die
werking van die Heilige Gees beperk tot die een of ander vreemde, ekstatiese
ervaring.
Iets waarvoor ons in ons eie midde moet waak, is die onderbeklemtoning
van die Heilige Gees. Omdat ons as gereformeerdes soms bang is ons word
as charismaties bestempel, word daar te min oor die Heilige Gees gepraat.
En tog bely ons elke Sondag ook ons geloof in die Derde Persoon van die
Goddelike Drie-eenheid, die Heilige Gees. Die bekende Johannes Calvyn
staan ook bekend as “teoloog van die Heilige Gees”.
Daarom sal in hierdie maand se dagstukkies spesifiek lig gewerp word op
die leer aangaande die Heilige Gees.
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Sondag 1 Mei
Skrifgedeelte: Genesis 1:1-5 (AFR53)
Fokusgedeelte: Genesis 1:2
Die Heilige Gees lê beslag (sy hand) op die skepping

D

ie Heilige Gees, as derde persoon van die Drie Eenheid van God,
kan nooit van die Vader en Seun geskei word nie en was ook betrokke by die skeppingswerk van God die Vader en van Christus die
Middelaar.
Die skeppingsgebeure is in meer as een opsig vir ons verborge en ’n
groot geheimenis. Dit geld ook van die Heilige Gees se betrokkenheid
by die skepping. Tog weet ons uit die res van die Bybel dat die Heilige
Gees lewe skep en Hy bring daardie lewe onder gesag van die Vader
en die Seun.
Op die eerste skeppingsdag lê die Heilige Gees sy hand op die
“woeste en leë wêreld”, omdat dit onder die gesag van God staan
en lewe sal voortbring wat God sal eer en verheerlik! Die skepping
was dus van die begin af onder die leiding en bestuur van die Heilige
Gees. Van die begin af was die Heilige Gees die “Trooster” van die
skepping! Dit sê vir ons ontsaglik baie, veral vandag wat Werkersdag
is. Op een of ander manier werk ons almal met die skepping.
As Geesvervulde gelowiges moet ons die gesag van God oor die
skepping erken:
 Ons moet alle lewe met respek behandel.
 Ons moet die sondegebrokenheid van die skepping beveg, deur
siektes, soos die koronavirus, te bestry.
 Ons moet verantwoordelik omgaan met gifstowwe en ons huislike
afval verantwoordelik bestuur en herwin waar moontlik.
 Maar ons moet ook die produkte van die wetenskap onder gesag
van God stel. Dit geld onder andere die gebruik van jou selfoon en
die internet.
 Dit beteken ook dat dinge soos drank en medikasie reg gebruik
moet word.
... sodat die skepping ook onder jou hand tot eer en lof van God
sal strek.
Sing: Psalm 104-1:17, 18
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Maandag 2 Mei
Skrifgedeelte: Eksodus 31:1-11 (AFR53)
Fokusgedeelte: Eksodus 31:3
Vryheid van spraak onderworpe aan die Heilige Gees

D

ie Here het aan die mens verskeie gawes en talente gegee. Dit
sluit in die vermoë om kunswerke te skep, of om wetenskaplike
toepassings te maak, of om briljant te skryf en te dig.
Nie alle mense gebruik hierdie kreatiewe vermoë tot eer van God
nie. Daarom kry jy kuns wat aanstoot gee, wysheid wat die sonde
voorpraat, wetenskap wat in sy toepassing God uitdaag, ensovoorts.
Wanneer God iemand met sy Gees vervul of letterlik, vol maak,
dan lê die Gees beslag op daardie persoon se talent en vermoë om ’n
produk te lewer wat God vereer en sy wil reﬂekteer.
God het die tabernakel self ontwerp en die fynste detail daarvan
met simboliek gelaai. God wil dus ambagsmanne en kunstenaars gebruik wat nie aan hulle eie verbeeldingsvlugte uiting gee nie, maar
aan God se simboliek uiting gee. Met hierdie doel voor oë roep God
vir Besáleël en vul hom met die Heilige Gees.
Op dieselfde wyse wil die Heilige Gees jou vervul om ook jou kuns,
jou wetenskap en jou daaglikse werk so te doen dat God daardeur
vereer sal word. Dit beteken dat jy nie alles wat in die wêreld voorkom,
wil en hoef uit te beeld nie ... ons roeping is om met ons werk en met
ons selfone en wat ookal, die mense om jou tot seën te wees.
Efesiërs 5:3, 4: Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug
moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges
betaam; ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie
pas nie, maar liewer danksegging. Met ander woorde, jou vryheid
van spraak en van uitdrukking bly steeds onderworpe aan die Heilige
Gees wat Hom nie verlustig in die werke van die duisternis nie, maar
wat vrug wil dra in jou lewe as werke van die lig!
Sing: Psalm 40-1:4
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)
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Dinsdag 3 Mei
Skrifgedeelte: Rigters 6:33-40 (AFR83/AFR20)
Fokusgedeelte: Rigters 6:34
God rus ons toe en gebruik ons in sy diens ten spyte van ons
eie swakheid

G

od se Gees rus ons toe om uitvoering te gee aan God se opdragte
aan ons. Tog gebeur dit dat ’n gelowige terugdeins vir die take
wat hy of sy moet verrig in God se diens.
Toe God se Gees van Gideon besit geneem het (vs 34), het hy
dadelik begin om sy taak aan te pak:
 Hy het verskillende groepe Israeliete opgeroep om hom te volg vir
die oorlog teen die Midianiete en hulle bondgenote.
 Toe die mense egter reg was vir die geveg, het Gideon teruggedeins.
 Dieselfde het ook eerder gebeur, met gevalle soos Rigters 6:13, 15
en 27. God het hom geroep en die Gees het hom toegerus.
 Tog huiwer hy weer, soos dit blyk uit sy versoek oor die vag en die
dou – twee keer.
God het egter nie sy rug op Gideon gedraai nie, maar twee keer
aan sy versoek voldoen. Daarna was Gideon bereid om sy taak aan
te pak, soos dit duidelik word in die volgende hoofstuk.
Jesus is ook toegerus om sy taak te verrig – om ons deur sy dood
en opstanding te bevry, nie van mense nie, maar van ons sonde. Hy
het ook geworstel met dit wat Hy moes doen, soos blyk uit die gebeure by Getsemane (Mark. 14:32-42). Die beker is egter nie van
Hom weggeneem nie. Hy het van Getsemane verder gegaan, tot by
die kruis op Golgota. Ná sy opstanding was dit duidelik dat Hy nie
teruggedeins het om ons te verlos nie.
Wanneer ons geroep word om in God se diens op te tree in die
kerk, maar ook in die wêreld, moet ons nie dat ons eie swakheid en
twyfel ons verhinder nie. Die Gees rus ons toe om God se werk te
doen. So bou ons God se koninkryk waarin Hy die eer kry, nie ons nie.
Sing: Psalm 46-1:1
Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)
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Woensdag 4 Mei
Skrifgedeelte: Rigters 14:1-7 (AFR83/AFR20)
Fokusgedeelte: Rigters 14:6
Die Here gebruik mense soms teen hulle grein in

I

n die boek Rigters staan daar meermale dat daar in daardie tyd nie
’n koning was nie en dat elkeen maar gedoen het wat hy wou (bv.
Rigters 21:25). Die geskiedenis van Simson is hiervan ’n goeie voorbeeld. Sy optrede was dikwels gewelddadig.
 Hy het soms dinge gedoen wat teen die bepalings van die wette
van die Ou Testament ingegaan het, soos hier om aan ’n dooie dier
te raak.
 Ook sy verhouding met ’n Filistynse meisie was heeltemal buite
orde. In vers 3 vermaan sy ouers hom dat dit verkeerd is, maar hy
antwoord bloot in vers 4 dat sy vir hom die regte een is.
 Later (Rigters 16) het hy ’n verhouding met ’n prostituut aangegaan
wat tot sy ondergang gelei het.
En tog, in Rigters 14 staan daar twee keer dat die Gees van die
Here hom oorweldig het (vs 6, 19). In beide gevalle het gewelddadige
optrede hierop gevolg. In vers 6 maak hy ’n leeu dood en in vers
19 dertig Filistyne. ’n Mens sou dink dat iemand soos Simson nie ’n
goeie instrument vir die Here sou wees nie. Tog het God hom gebruik
om die volk te verlos, eintlik teen sy grein in.
Dit het telkens deur die geskiedenis gebeur dat God mense gebruik
wat eintlik nie gebruik wou word nie. Profete soos Jeremia wou nie
die roeping aanvaar nie. In die Nuwe Testament het Jesus dissipels
soos Petrus (wat Hom verloën) en die ongelowige Thomas gebruik.
Partykeer kan dit vir ’n mens voel of jy nie waardig is om vir God te
werk nie, dat jy onbekwaam en vol foute is. Juis dan moet ons besef
dat God mense gebruik ten spyte van hulle tekortkominge. Die Gees
werk in en deur God se kinders, dikwels ten spyte van ons.
Sing: Psalm 116-1:9
Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)
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Donderdag 5 Mei
Skrifgedeelte: 1 Samuel 10:1-16
Fokusgedeelte: 1 Samuel 10:6, 10
Die Gees rus die geroepenes van die Here toe vir hulle taak!

I

n opdrag van die Here salf Samuel vir Saul tot koning van Israel. Hy
is die een wat deur die Here gekies is om sy volk te red uit die mag
van die Filistyne (1 Sam. 9:16).
As bewys dat die Here inderdaad vir Saul tot koning gesalf het,
beskryf Samuel vir Saul wat met hom sal gebeur op pad terug huis
toe. Drie dinge sal gebeur (1 Sam. 10:2-8), en dit gebeur toe presies
soos Samuel gesê het (1 Sam. 10:9). Dit wat die Here belowe het by
monde van sy profeet Samuel word bevestig. Sy woorde is waar en
betroubaar! Dit is ook ons troos: Dit wat die Here sê, gebeur. Ons kan
daarom seker wees van die vervulling van sy beloftes.
Van die drie tekens wat Samuel vir Saul beskryf, is die belangrikste
dat die Gees kragtig in hom sal werk. Soos in die geval van die rigters
(Rigters 3:10; 6:34; 11:29 ens.), dui die Gees wat op Saul kom dat hy
deur die Here gekies is as leier van die volk, en dat die Gees hom
bekragtig vir sy roeping. Die Gees rus hom toe vir dit waartoe die
Here hom geroep het. Dit is ook wat gebeur het by ons Here Jesus
se doop (Matt. 3:16): die Gees het Hom gesalf vir sy roeping as ons
Middelaar.
Die Gees rus elkeen toe wat deur die Here geroep is tot sy diens –
ook vir my en jou. Hy gee vir ons die middele wat ons nodig het om tot
God se eer te leef, en om Hom te verheerlik in ons getuienis na buite.
Anders as Saul, moet ons volhard in ons geloof en gehoorsaamheid
aan die Gees se roepstem (sien die res van die boek 1 Samuel) en
onder leiding van die Gees doen waartoe God ons geroep het.
Sing: Psalm 33-1:3, 6
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Vrydag 6 Mei
Skrifgedeelte: 1 Samuel 16:1-13
Fokusgedeelte: 1 Samuel 16:7, 13
Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie

V

anweë sy herhaaldelike ongehoorsaamheid het die Here Saul as
koning verwerp. Samuel word dan deur die Here beveel om ’n
ander koning te salf. Onder Isai se seuns het die Here vir hom ’n
koning gekies. Wanneer Eliab voor Samuel verskyn, dink Samuel dadelik dat dit die gesalfde van die Here is. Soos Saul, het Eliab ’n mooi
voorkoms gehad, en was hy buitengewoon lank (1 Sam. 9:2; 16:7).
Maar dit was nie die een wat die Here gekies het nie. Die Here sê
vir Samuel: “Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die
mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike” (1 Sam.
16:7).
Wat ’n treﬀende openbaring is dit nie? Die Here kyk anders na
dinge as die mens. Hy kies nie leiers vir sy volk gebaseer op hulle
uiterlike voorkoms nie. Sy keuse is nie gebaseer op oppervlakkige
oorwegings nie. Hy kyk na die innerlike. Dawid, die jongste seun van
Isai wat vanaf die skape geroep moet word om voor Samuel te verskyn, is die een wat die Here gekies het. Hý is die een wat Samuel
moes salf. Soos met ander leiers wat deur die Here gekies is, het die
Gees op hom gekom. Die Gees het gewys dat hy deur die Here gekies is as leier, en die Gees het hom bekragtig vir sy roeping.
Hoe maklik besluit ons nie dinge gebaseer op hoe sake op die
oog af lyk nie? Die troos is dat die Here dit nie doen nie. Sy keuses
is perfek. Hy sien altyd die volle prentjie, en besluit altyd tot sy eer
en ten voordeel van sy kinders. Dit sien ons by uitstek in die stuur en
oorgee van sy Seun, ons Here Jesus Christus.
Sing: Psalm 18-1:1, 12
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Saterdag 7 Mei
Skrifgedeelte: 1 Samuel 16:14-23
Fokusgedeelte: 1 Samuel 16:14
Moenie die Gees van die Here weerstaan nie!

“M

aar die Gees van die Here het van Saul gewyk, en ’n bose gees
wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel” (1
Sam. 16:14). Dit is sekerlik van die mees tragiese woorde wat ons in
die Bybel vind. Die Gees van die Here wyk van die eerste koning van
Israel – die een wat deur die Here self tot koning verkies is (1 Sam.
9:16). Hoe moet ons dit verstaan?
Saul se koningskap het aanvanklik goed begin. Deur hom het die
Here die Ammoniete verslaan (1 Sam. 11). Maar sy sukses was van
korte duur. Saul se koningskap het begin wankel toe hy teen sy beterwete die oﬀer gebring het wat Samuel moes bring (1 Sam. 13). In die
veldslag teen die Amalekiete was Saul openlik ongehoorsaam aan
wat die Here hom beveel het om te doen (1 Sam. 15).
Uit die beskrywing van Saul se koningskap in die boek 1 Samuel
word dit duidelik dat Saul by herhaling ongehoorsaam was aan die
Here, en nie die koning was wat hy moes wees nie. Saul het dwarsdeur sy koningskap die leiding van sy Gees verwerp, en nou verlaat
die Gees hom (sien ook 1 Sam. 18:12; 28:15). Saul se optrede is
baie soortgelyk aan dié van die farao in die boek Eksodus. Hy het
hom telkens verhard teen die Here, en uiteindelik gee die Here hom
oor aan sy verharding (Eks. 10:1). Saul het homself God se vyand
gemaak.
Saul dien as ’n tragiese voorbeeld en waarskuwing van iemand
wat die Gees bedroef en weerstaan het (Ef. 4:30). Dit is allermins
waartoe ons geroep is. As gelowiges is ons opdrag om ons deur die
Gees te laat vervul (Ef. 5:18), naamlik om onder sy leiding al hoe
meer te verander na die beeld van Christus, tot eer van God.
Sing: Psalm 51-1:5
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Sondag 8 Mei
Skrifgedeelte: Psalm 51 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 51:13
Bly by God

O

ns glo ... maar tog bly ons sondig. Waar soek ons vergewing?
Dawid worstel met sy sonde met Batseba, maar God se barmhartigheid en liefde is sy enigste pleitgrond vir vergewing. Alleen by
God is daar redding. Die teenwoordigheid van die Gees bly ’n realiteit
in sy lewe.Deur sy sonde grawe hy egter ’n kloof tussen hom en God.
Dit bring eensaamheid, smarte en donkerheid in sy lewe.
Al wat weer blydskap en vrede in sy hart kan bring, is die vergewing
en nabyheid van God. God moet hom in sy diepste wese verander en
as nuwe mens laat leef. Alleen die Heilige Gees laat hom werklik lewe
en hom met lof en toewyding vervul.
Nee, ons kan nie net verskoning vra oor ons sondes nie. Die
werklikheid dat jou sonde God van jou wegstoot en die Heilige Gees
bedroef, moet in jou leef. Die ware smag na vergewing is ook om te
bid vir die werking van die Gees in ons harte.
Die Gees wat in my hart woon ...
 laat my my sonde en breuk met God raaksien;
 maak my oë oop sodat ek die wondergenade van Jesus Christus
raaksien waar Hy aan die kruis vir my sondes betaal;
 laat my in diepe berou voor my Verlosser buig;
 gee my ’n nuwe lewe van dankbaarheid om te lewe om God te loof;
 verbind my met my God in ’n innige liefdeslewe;
 laat my met liefde en diensbaarheid teenoor my naaste optree.
Natuurlik moet ons net nie die Heilige Gees bedroef met ’n lewe
wat volhard in die sonde nie, maar bly bid dat ons nie wegdryf van
God af en die Heilige Gees van ons weggeneem word nie! By God is
vergewing. Bly in die teenwoordigheid van jou God!
Sing: Psalm 51-1:5
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)
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Maandag 9 Mei
Skrifgedeelte: Psalm 104 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 104:30
Die Gees maak nuut

E

k wil die Here loof! Ons hele lewe is tog in God se hande. Hy het
die lewensasem in die mens geblaas. Deur Hom lewe ons. Sonder Hom is ons dood.
In alles in die skepping is God betrokke. Sy lewensasem gee nuwe
lewe. Hier word menslikerwys van die Heilige Gees gepraat. Alreeds
by die skepping was die Lewensasem, die Gees, werksaam. Hy is tog
van ewigheid af God, saam met die Vader en die Seun. God hou die
skepping,wat eintlik verlore is, deur sy vernuwende Gees in stand.
Al is ons wêreld so vol sonde, is daar tog ’n balans. Dit is God se
werk. Alles het ’n bepaalde plek en betekenis in die groot geheel,
want alles is deur God goed gevestig.
Die Gees werk vernuwend in die natuur: uit die grond groei nuwe
lewe. So stuur Hy die hele skepping na die wederkoms van Christus.
Soos in die natuur, blaas die Heilige Gees ook die lewensasem in
ons om ons nuut te maak. Deur ons sondes is ons vuil, korrup, liefdeloos, losbandig en goddeloos. Waar ons ore sluit om nie deur God se
Woord die Gees in ons laat werk nie, bly net verderf en dood.
Deur die werking van die Gees kom daar in ons egter nuwe lewe en
dit is “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,
getrouheid, nederigheid en selfbeheersing” (Gal. 5:22).
 So ’n lewe ervaar die wonder van Christus se lewe persoonlik.
 So ’n lewe vertrou geheel en al op God alleen en wil Hom in alles
eer.
 So ’n lewe laat God in jou meer word en jyself minder.
 So ’n lewe maak God se Naam groot oral waar jy kom.
Luister en sien die werk van die Heilige Gees! Daarom wil ek die
Here loof!
Sing: Psalm 104-2:14, 16
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)
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Dinsdag 10 Mei
Skrifgedeelte: Psalm 139 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 139:7
Die Gees ontvlug?

D

it is so menslik – om God te probeer ontvlug: Adam en Eva gaan
kruip weg in die tuin; Jona vaar die see in; Petrus sê: “Ek ken Hom
nie ...”; en ons probeer ons sondes wegsteek en skuil agter ons eie
grootheid.
Die Gees ontvlug? Nee, jy kan nie! God is alomteenwoordig (Ps.
139:7-12). Oral waar ek sou gaan, is God. Selfs as ons in die donker
probeer wegkruip, skyn die lig van God oor ons.
Tog is hierdie wete nie vreesaanjaend nie, maar juis vol liefde en
genade. Met ons sondes kan ons God nie ontvlug nie, maar die liefde
is juis so groot dat Jesus die straf daarop klaar gedra het. Nou is die
troos dat God my altyd sien en altyd ken.
Die Heilige Gees het in my hart kom woon. Hy laat my my sondes
ontdek, leer my om daarom Jesus as Verlosser te soek en om uit
dankbaarheid as nuwe mens in Christus te leef.
Die Heilige Gees gee my die heerlike wete van die sekerheid van ’n
Christenlewe, “dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan
myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort”
(Heidelbergse Kategismus, antwoord 1).
 Hy gee my lig in die lewensdonkerhede;
 Hy tel my op as ek struikel;
 Hy dra my as ek nie verder kan nie;
 Hy is altyd by en met my.
Die Gees ontvlug? Ja, deur ons sondelewe probeer ons dit doen.
In ons traak-my-nie-agtigheid in ons godsdiens en ongehoorsaamheid
aan die Woord probeer ons wegkruip. Nou is dit nog genadetyd. As
jy wil wegkruip en vlug, is daar vir jou net een plek. Vlug na God toe!
Alleen by Hom is daar liefde, genade en lig.
Sing: Psalm 139-1:1
Ds. RG Aucamp (Roelie) (emeritus)
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Woensdag 11 Mei
Skrifgedeelte: Esegiël 36:16-38
Fokusgedeelte: Esegiël 36:26, 27 (AFR83/AFR20)
Die Here gee die Heilige Gees en maak sy kinders bereidwillig
om sy voorskrifte na te kom

A

s jy op moedverloor se vlakte sit en voel asof jy alles van waarde
verloor het, is ’n nuwe begin dalk jou enigste uitweg. Op die pad
van herstel moet jy jou kompas noukeurig in die regte rigting instel,
want net dan kan jy verstaan hoe God besig is om herstel vir jou
moontlik te maak.
Israel was in ballingskap weggevat uit hulle land uit. Maar God
het hulle nie vergeet nie. Hy bevestig in hierdie Skrifgedeelte sy verbintenis met hulle deur ’n Nuwe Verbond met sy volk te sluit. Hy sal
hulle skoonwas van hulle sonde. En dan gee Hy vir hulle ’n nuwe hart
en ’n nuwe gees, ’n nuwe wil en ’n nuwe gesindheid.
Die nuwe wil en ingesteldheid wat sy volk in hulle voel opbruis,
word moontlik gemaak deur die Heilige Gees wat in hulle woon. Die
Heilige Gees sorg dat hulle die bepalings en voorskrifte van die Here
uitvoer. Waar gehoorsaamheid voorheen van buite deur wette op
almal afgedwing was, gaan hulle nou van binne oortuig word, en die
volk sal God wil gehoorsaam wees en bly wees om volgens sy voorskrifte te lewe!
God die Heilige Gees werk in jou binneste die verandering sodat jy
nie meer vaskyk teen die dinge wat buite net ellende vir jou veroorsaak
nie. Glo in die waarde wat dit het dat die Heilige Gees by jou is en jou
in staat stel om God met oortuiging te dien en lief te hê. Dit gee jou
moed en voeg waarde toe aan jou lewe.
Sing: Psalm 138-1:1, 4
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Donderdag 12 Mei
Skrifgedeelte: Joël 2:28-32
Fokusgedeelte: Joël 2:28, 29 (AFR83/AFR20)
Die dag van die Here is naby

D

ie verwoesting wat ruspes en sprinkane aanrig in die veld en aan
gewasse, is bekend aan elke boer in Suid Afrika. Maar volgens
die profeet Joël is die grootste tragedie nie die ekonomiese impak
wat plae, pandemies en pessiektes op die land het nie, maar die onvermoë van God se kinders om Hom te verstaan en die regte manier
om daarop te reageer!
Volgens Joël is die dag van die Here naby, en die volk moet hulle
na die Hom toe draai, want Hy is genadig en barmhartig (Joël 2:13).
Op die dag van die Here sal die Here sy Gees op almal van sy volk
uitstort, op die seuns en dogters, op die oumense en jongmense, op
die slawe en slavinne. God sal op ’n genadige wyse aan sy kinders
voorsiening maak en hulle beskerm.
Volgens Numeri 11:25 het die Here die Gees, wat op Moses was,
weggeneem en op 70 oudstes laat kom, wat hulle in staat gestel het
om vurig te profeteer. Nou belowe die Here dat die Gees op al sy kinders uitgestort gaan word. Daar is dan nie meer tussengangers nodig
tussen Hom en sy kinders nie, en almal sal die Here ken en van Hom
vertel. Met die Heilige Gees in hulle harte sal die kinders van God
weet wat Hy aan hulle wil sê en op die regte manier daarop reageer.
Petrus het jare later tydens sy toespraak net ná die uitstorting van
die Heilige Gees Joël 2:28 en 29 aangehaal as motivering hoekom
mense van alle tale en volke van God vertel het.
Die grootste tragedie in ons lewe is nooit ’n pandemie wat ons tref
of die ekonomiese impak daarvan op ons lewe nie, maar as ons nie
meer weet wat die Here vir ons wil sê of op die regte manier reageer
nie! En daarvoor is die Heilige Gees aan ons gegee!
Sing: Psalm 25-1:2
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
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Vrydag 13 Mei
Skrifgedeelte: Sagaria 4:1-14
Fokusgedeelte: Sagaria 4:6
Moenie die werk van God in Christus onderskat nie

D

ie profeet Sagaria kry agt gesigte om te wys op die volk se toekoms
deur die herstel van die tempel, wat God se teenwoordigheid en
guns afbeeld. In Sagaria 4 gaan dit oor die vyfde gesig: die goue
kandelaar en die twee olyfbome. Hierdie twee beelde of gesigte wil
daarop wys dat die tempel van die HERE weer herstel en opgebou
sal word (vs 1-5).
En dan word daar ’n baie belangrike saak genoem in verse 6-14,
wat daarop wys dat die HERE se reddingsplan deur die opbou van
die tempel nie gekeer sou word nie, en dit is: dit is alles die werk
van die Gees van God, Hy wat “een en dieselfde wese, majesteit
en heerlikheid as die Vader en Seun is ... (wie) ware en ewige God
is” (NGB Art. 11) en dus nie die feilbare swak werk van mensekrag
en geweld is nie (vs 6). Niks kon standhou voor die HERE se werk
deur sy dienskneg Serubbabel nie (vs 7-9), die tempel is herbou, en
hierin is Serubbabel tegelykertyd ’n tipe en heenwysing van die HERE
se soewereine onweerstaanbare verlossingwerk deur die komende
Messias, Jesus Christus, en die Gees van God wat sal sorg, dat
Jesus se uitspraak aan die kruis, Dit is volbring (Joh. 19:30), in en
deur die geskiedenis sal plaasvind.
Nie Satan, sonde of wêreld sal kan keer dat die Here Jesus kom
en alles volbring nie, Hy wat die volmaakte tempel is en sal sorg dat al
sy kinders gered sal word, tot die laaste dag. Moet daarom ook nie die
werk van God in Christus, deur die krag van die Gees in u eie lewe,
ons tye en toekoms onderskat nie, moenie die “dag van klein dinge”
verag nie, want deur God se Woord en Gees sal Hy sy reddingsplan
volkome volbring.
Sing: Psalm 111-1:1, 2, 3
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Saterdag 14 Mei
Skrifgedeelte: Sagaria 6:1-15
Fokusgedeelte: Sagaria 6:8
Die Gees se werk kan nie gekeer word nie

I

n Sagaria vind ons die agtste gesig: die vier strydwaens wys terug
na die eerste gesig, naamlik die perde. Simboliese oorlogstaal word
gebruik om te wys dat die Here sy volk se vyande sal verslaan, sy volk
sal bewaar en herstel, wat in die besonder gesien word in die herstel
en bou van die tempel in Jerusalem, verse 1-8.
Hierdie oorwinning en vrede is die onweerstaanbare werk van die
Heilige Gees, soos dit daar staan in vers 8, dit is die Gees van God
wat rus bring vir die volk van sy vyande van die noorde, soos dit ook
gebeur het en die Here sy volk bewaar het midde die aanslae van die
volk se vyande.
En dan word daar duidelik verwys in verse 9-15 na die herstel van
’n komende tempel, deur “’n Man wie se Naam is, Spruit” is (vs 12).
Dit is ’n baie duidelike, eksplisiete Messiaanse profesie van die koms
van Christus, wat die tempel volkome kom herstel, deur Christus se
koms, lewe, kruisiging, opstanding en hemelvaart, God met ons vir
ewig en altyd (sien die hele Hebreërboek). Dit is Hy wat die tempel
van die HERE bou en Hy sal majesteit verkry en vir ewig heers op sy
troon, iets wat glad nie van enige menslike koning gesê kon word nie.
Dit is ’n groot troos ook vir die Here se kerk vandag, die Gees van
die HERE se werk kan nie gekeer word nie, Hy sal ons ook bewaar
teen alle vyande van ons dae, sodat sy kerkvergaderende werk sal
plaasvind tot die laaste dag, niks kan dit keer nie, omdat die Gees van
die HERE van die leërskare dit doen en sal doen tot die laaste dag,
in die woorde van Filippense 1:6, die werk wat die Vader in en deur
sy Seun vir ons gedoen het, sal die Heilige Gees volbring tot op die
laaste dag, prys sy Naam!
Sing: Psalm 111-1:4, 5
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Sondag 15 Mei
Skrifgedeelte: Johannes 3:1-15
Fokusgedeelte: Johannes 3:5-8
Die Heilige Gees skep nuwe lewe in dooie harte

N

ikodemus, ’n Fariseër, wil nie in Jesus se geselskap gesien word
nie, hy kom daarom in die nag na Jesus. Jesus weet Nikodemus is
nog nie in die Koninkryk, of anders gesê, wedergebore nie. Nikodemus
neem “wedergebore” ﬁsies op en wys op die onmoontlikheid dat ’n
volwasse mens weer ’n natuurlike geboorte kan ondergaan.
Jesus leer dat wedergeboorte nie jou ﬁsiese voorkoms verander
nie, jou vingerafdruk bly dieselfde, maar dat dit ’n hartsverandering
is. Wedergeboorte is ’n herskepping van ons diepste binnekant en
die verandering word van bo, van die hemel, bewerk. Net God kan
dit bewerk.
Wedergeboorte is die werk van God die Heilige Gees. Hy is almagtig
en kan nuwe lewe skep. Die Vader is die bron van lewe en Christus
bedien die ware lewe deur mens te word. Die kern wat verandering
in ons harte moontlik maak, is die lyde, sterwe en opstanding van
Jesus. Daarom verwys Jesus na die koperslang in die tyd van Moses.
Om van die giftige slangbyt genees te word, moes mense opkyk na
die slang. Om geestelik dooie mense lewend te maak, moes Jesus
gehang word aan die kruis. Deur sy opstanding is Hy die Gewer van
genesende nuwe lewe.
Die Heilige Gees pas die nuwe lewe individueel toe op geestelik
dooies. Sy werk van wedergeboorte kan ons nie deurgrond nie. Soos
ons nie weet vanwaar en waarheen die wind waai nie, maar dat dit
waai, so is die geheimnisvolle werk van die Gees. Hy skep nuwe
harte, nuwe verhoudinge, nuwe inspirasie. Ons is verwonderd en in
aanbidding oor die werk van die Heilige Gees. Daarom wil ons deur
die krag van die Gees ons daagliks bekeer. Ons wil in ons lewenstuin
die onkruid uittrek sodat die vrug van die Gees kan uitswel.
Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)
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Maandag 16 Mei
Skrifgedeelte: Johannes 7:37-52
Fokusgedeelte: Johannes 7:37-39
Die vrug van die Heilige Gees moet as lewende water uit ons
vloei

A

an die einde van die landbouseisoen breek die grootste fees, die
Loofhuttefees, aan. Die druiwe, olywe en dadels is ryp en word
ingesamel. Vir die Loofhuttefees bou elkeen vir sy gesin ’n tak- en
blarehut en bly daarin vir sewe dae.
Gedurende die fees herdenk die Jode die Here se watervoorsiening
tydens die woestynreis, veral die wonder van water uit die rots. Die
Loofhuttefees was ’n uitbundige waterfees waarin die feesgangers
elkeen van die sewe dae in ’n optog na die Siloamfontein gehou,
water geskep en dit dan op die brandoﬀeraltaar uitgegiet het. Hulle
het voortdurend gesing en die vrugte as teken van die oes in die lug
gehou.
Jesus was nie van die begin van die fees teenwoordig nie. Dan
maak Hy as ’n verrassing sy verskyning net op die regte oomblik. Op
die laaste dag van die fees, terwyl die volk uitroep: “Met blydskap sal
julle water skep uit die fonteine van redding!” (Jes. 12:3), het Jesus
opgestaan en uitgeroep sodat almal kon hoor: “As iemand dors het,
laat hom na My toe kom en drink.” Daarmee verklaar Hy dat Hy die
fontein is waaruit ware en ewige redding kom. Wie in Hom glo, in ’n
innige verhouding met Hom leef, kry die ware lewende water.
Jesus roep verder uit dat die binneste van die een wat in Hom glo,
strome lewende water sal vloei. Christus is die Fontein waaruit die
lewende water verkry kan word, en die lewende water is sy lewende
Gees. Die stroom van die Heilige Gees vloei in ons en deur ons sodat
ons die vrug van sy Gees aan ander kan deurgee. Terwyl ons God
prys en dank vir sy Gees, moet ons onsself ondersoek: Gee ek liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,
nederigheid en selfbeheersing deur aan elkeen wat die Here op my
pad bring?
Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)
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Dinsdag 17 Mei
Skrifgedeelte: Johannes 14:15-31
Fokusgedeelte: Johannes 14:16, 17
God die Heilige Gees is ons unieke Trooster, Leraar, Gids en
Helper

J

esus is in Johannes 14 – 16 besig om sy volgelinge voor te berei vir
sy afskeid. Hy gaan deur lyding, sterwe, opstanding en hemelvaart
om vir ons plek in die Vaderhuis te berei. Afskeid is pynlik en daarom
is troos nodig. Jesus troos nie net Self nie, maar bid hier voor sy
lydensweg dat die Vader ’n ander magtige Trooster sal stuur.
Om Hom net “Trooster” te noem, is nie genoeg nie. Die woord vir
Trooster is Parakletos wat meer as Trooster beteken: Leraar, Helper,
Gids, Begeleier, Instrukteur.
Al is die Heilige Gees meer as Trooster, bied Hy die beste troos
in die hartseer en pyn van gelowiges. Hy versterk ons met sy teenwoordigheid deur ewig by ons te wees. Hy is gegee om ons in alle
omstandighede te help, veral in ons donkerste oomblikke. Hy is die
Advokaat wat ons oortuig van ons sonde, ons begelei om dit voor God
te bely, en ons die sekerheid te gee dat dit vergewe is.
Hy stort liefde in ons wanneer ons koud en gevoelloos raak. Hy
gee vrede wanneer angs en onrus ons wil oorweldig. Hy, as Gids, gee
wysheid om regte besluite te kan neem. Hy, die Vrug van Christus se
oorwinning, laat ons versoekings weerstaan. Hy is ons Metgesel in
ons eensame oomblikke.
Hy is die Gees van Waarheid wat ons lei na die Woord van waarheid sodat ons die waarheid in alles kan nastreef. Hy is die Gees van
Wysheid wat ons onderskeidingsvermoë gee. Hy is die Gees van krag
wat ons versterk om weerstand teen ons doodsvyande te kan bied.
Die Gees gee ons geloof, liefde en gehoorsaamheid en vra van ons
dat ons onwrikbaar in ons geloof, vrygewig in ons liefde en toegewyd
in ons gehoorsaamheid sal wees. Loof God vir sy Gees!
Sing: Psalm 18-1:1
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)
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Woensdag 18 Mei
Skrifgedeelte: Handelinge 1:1-8; NGB Art. 11
Fokusgedeelte: Handelinge 1:8
Die Heilige Gees maak die kerk getuies van Jesus

E

nige persoon wat ’n innerlike verandering ondergaan het, sal
dit noodwendig na buite wys. Dit sal sigbaar wees. Strome van
lewende water sal uit ons binneste stroom (Joh. 7:39). Dissipels van
Jesus het deur die inwoning van die Heilige Gees ’n lewegewende
eﬀek op mense wat hulle pad kruis. Dit is sigbaar in die persoonlike
lewe van dissipels, maar ook in die kerk, die liggaam van Christus.
Die Heilige Gees herinner ons (Joh. 14:26) aan Jesus se woorde, en
só is die kerk getuies van die verlossing in Jesus. Die kerk is draer
van die evangelie van Jesus Christus. Dié voorreg en opdrag word
deur Jesus aan die kerk gegee net voor sy hemelvaart (Hand. 1:8).
Jesus se woorde is nie sommer blote herhaling wanneer Hy praat
van Jerusalem en Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld
nie. Dit praat juis van die uitkringende werk van die Gees, soos wat
die kerk oor die wêreld heen uitbrei, getuies word in nuwe kringe. Die
eerste gemeente ontstaan in Jerusalem en die omliggende gedeeltes
van Israel (Judea). En spoedig word die evangelie ook gebring in
Samaria, waar daar nie-Jode was wat bekend was met die Ou Testament (Hand. 8:4 ev). En uiteindelik ook in “heidense” gebiede, soos
geteken in Handelinge 10 en baie ander. Dit is opvallend dat, telkens
as die evangelie so deurbreek na ’n nuwe kring (gebied), dit gepaardgaan met die kragtige werk van die Heilige Gees deur ’n sigbare
manifestering van die werking van die Gees, deur taalwonders en ook
selfs opwekkings uit die dood. Só bevestig die Here dat die boodskap
van Jesus geglo kan word – Hy bring nuwe lewe! Dit is ongelukkig so
dat baie mense dink dat wonders en tale die teken is van die werking
van die Heilige Gees. Maar eintlik is die teken van die werk van die
Heilige Gees eerder in die getuienis van die kerk (ek en jy!).
Gebed: Here, werk deur u Gees só in my dat mense wat my pad
kruis, die getuienis oor Jesus sal beleef! Gee my die krag daartoe
deur u Gees! Amen.
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 5
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)
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Donderdag 19 Mei
Skrifgedeelte: Handelinge 5:1-11; NGB Art. 11
Fokusgedeelte: Handelinge 5:3, 4, 9
Die Heilige Gees ís God

D

aar is nie ’n “teks” waar die Drie-eenheid duidelik genoem, verduidelik of verklaar word nie. Dit is inderdaad soos ons bely in die
Heidelbergse Kategismus Sondag 8, v/a 25 (lees dit asb.). Ons kan
sê: Dit is hoe die Bybel “praat”. Die hele Bybel is vol van die Drieeenheid, maar nie in een enkele “dogmatiese” vers of bespreking nie.
Tog is dit nie ’n onbelangrike of middelmatige saak nie. Iemand wat
nie die Drie-eenheid aanvaar en bely nie, kan nie aanspraak maak op
Christen-wees nie.
Die Drie-eenheid is een van die leerstellinge wat die Christendom
uniek maak. En juis hierin lê ’n bewys dat die Christelike geloof nie
deur mense uitgedink is nie, maar deur God geopenbaar is. Geen
mens kan die kompleksiteit van dit wat die Drie-eenheid is, uitdink
nie. (’n Ander uniekheid lê natuurlik in Jesus – God wat mens word,
en die mens kom dien!)
Ons teksgedeelte handel oor Ananias en Saﬃra, en die straf wat
oor hulle kom as gevolg van hulle oneerlikheid oor die verkoopsom
van hulle eiendom. Maar in vandag se oordenking val die klem eerder
op twee frases wat parallel gebruik word. In vers 4 word gesê: “Jy
het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.” In vers 3: “Hoekom het
jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg …”
Dit maak dit duidelik: Die Heilige Gees is self God. Juis daarom kan
ons nie die Heilige Gees reduseer tot ’n mag of krag of werking van
God nie, maar eer ons Hom, aanbid ons Hom as God. Saam met
die Vader en die Seun, een ewige en almagtige God. Binne God se
raadsplan neem elkeen van die Persone van die Drie-eenheid ’n eie
verantwoordelikheid of taak op. Die Heilige Gees neem dit op Hom om
die uitverkorenes van God te heilig – opsy te sit deur hulle te oortuig
van hulle sonde, die noodsaak vir ’n Verlosser, tot geloof en bekering
te bring, en daarna te lei in ’n lewe van daaglikse dissipelskap.
Mens kan die werk van die Gees weerstaan (Hand. 7:51; Ef. 4:30),
maar omdat Hy Gód is, bring Hy elke kind van die Here by die eindbestemming uit – die ewige heerlikheid (Ef. 1:14). As ware kind van
God is jy ook veilig in die hande van die Heilige Gees.
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Gebed: Vader, ons dank U vir u Gees wat ons lei na Golgota en na
’n nuwe lewe saam met U! Amen.
Sing: Skrifberyming 12-3:1-2
Dr. AJ Krüger (Braam) (Benoni)
Vrydag 20 Mei
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:12-31 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:27
Leef jou gawes uit!

D

alk wonder jy dadelik as jy die tema lees: Het ek ook gawes, en
wat is my gawes as ek dan het? Rondom die belangrike saak
van die geestelike gawes is daar gelowiges wat dikwels talle vrae
het. Hierdie stukkie uit die Woord laat ons opnuut dink oor hierdie
belangrike saak en gee ook vir ons duidelike riglyne.
Dis baie belangrik dat jy opnuut as Christengelowige sal weet dat
jy ook ’n gawe of gawes van die Here ontvang het deur die inwerking
van die Heilige Gees. Lees gerus weer verse 28 tot 30 en ook Romeine
12:4-8 waar ons prakties leer oor verskillende gawes. Hierdie dele is
nie bedoel om volledige lyste van alle gawes te wees nie. Die Here
kan volgens sy wil vandag gawes vir sy kinders in hulle praktiese
omstandighede gee wat dalk nie hier volledig beskryf word nie. Dis
egter belangrik dat jy hierdie dele biddend lees en die Here opnuut
vra om vir jou leiding te gee oor jou unieke gawes as sy kind. Ons
kinders en jongmense moet ook nie uitgesluit voel nie. God se gawes
is nie net vir grootmense nie, maar vir elke kind van Hom waarin sy
Heilige Gees werk.
Dis so belangrik dat jy jou unieke gawes sal ken en gebruik. Moet
nooit voel dat jy met jou spesiﬁeke gawes nie so nodig is in jou gemeente nie. Elke ledemaat en orgaan in ons liggame is noodsaaklik
vir die volledige funksionering van ons liggame. So is elke lidmaat in
die gemeente, ook jy met jou gawes, noodsaaklik sodat jou gemeente
volledig as liggaam van Christus kan funksioneer.
Nooit mag ons op ons eie gawes of die gawes van ander gelowiges
neersien nie. God wil ons elkeen gebruik met ons gawes soos Hy dit
uitdeel. Wanneer ons ons gawes nie gebruik nie, onderdruk ons die
lewe wat God deur sy Heilige Gees in die gemeente gee. Nee, ken
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jou gawes en gebruik dit. Leef dit ook vandag opnuut vol liefde uit en
dra so by dat die kerk van God ook deur jou gemeente waarlik leef.
Sing: Skrifberyming 12-2:4, 5
Ds. L du P van der Vyver (Wicus) (Silverton)
Saterdag 21 Mei
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-14
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:6-12
Daarom moet ons God prys!

“D

ie Here het waarlik opgestaan …” (Luk. 24:34). Die Here Jesus
Christus se opstanding bring die onmeetlike grootheid van
God se uitverkiesende liefde presies in fokus. Jesus se bloed het nie
vergeefs gevloei nie, maar vir ons die salige opstanding en die ewige
lewe gebring. “Wie sou die Heer nie prys nie …” (Ps. 92:1, berymd).
Die opstanding bevestig: Ons oortredinge is vergewe! Al die seëninge in die hemel gaan op die regte tyd ook vir ons in vervulling.
Ja, ons is ook deel van God se volk, wat Hy in Christus uitverkies
het voor die grondlegging van die wêreld – één met al die gelowiges
uit elke volk en stam en taal en nasie, één met al die gelowiges
oor alle tye en plekke heen. Één met Christus! Daarom moet ons
God prys! Lofprysing moet deel wees van ons daaglikse vreugde
in die Here. Lofprysing is deel van dit wat die Heilige Gees in ons
laat opvlam elke dag. Dit is ’n vreugde, ’n geloofsvreugde, wat dalk
tydelik in die grootste beproewing en aanvegting gedemp word, maar
nooit uitgeblus sal word nie. Dit is ’n vreugde wat nie binne-in ons
vasgekeer kan word nie. Dit is soos strome lewende water wat uit
ons vloei en sigbaar is vir almal rondom ons. Om God te prys, is
werk, aksie, roepingsvervulling, evangelisering! Om Hom te prys, is
waartoe ons uitverkies is. Dit moet die hoogste prioriteit in ons lewe
wees. Wie slegs ingestel is om sy/haar eie lewe, bekommernisse, beperkinge of selfs sonde, kom nooit by lof en prys uit nie, maar wie hom
uit dankbaarheid op die Here se genadegawes toespits, hou nooit op
om die Here te prys nie!
Sing: Psalm 113-1:1
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Sondag 22 Mei
Skrifgedeelte: Efesiërs 6:10-20
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:18-20
Gebed is deel van ons wapenrusting

W

anneer ’n openingskolwer aan die begin van ’n wedstryd op die
veld stap, moet hy ten volle voorbereid wees. Nie net moet hy al
die toerusting aanhê wat nodig is om hom teen die aanvalle van die
snelbouler te beskerm nie, en daarby nog sy kolf om die balle mee
aan te val nie, hy moet ook geestelik gereed wees. Hy moet glo dat
die teenstanders nie daarin sal slaag om hom uit te haal op enige van
die baie maniere wat hulle probeer nie. Hy moet ook so kolf dat die
stertkant-kolwers beskerm kan word.
Net so is dit met die gelowige in sy stryd teen die duiwel en sy magte.
Satan val ons op duisende maniere aan om ons tot ’n val te bring.
Om suksesvol weerstand te kan bied, moet ons ten volle voorbereid
wees. Om ons te beskerm, gee God aan ons die wapenrusting van
die geloof. Om die bose magte af te weer, gee Hy aan ons die swaard
van die Gees, naamlik die Woord.
Maar dit alleen is nie genoeg nie. Ons moet ook geestelik voorbereid
wees. Daarom is die gebed ’n onmisbare deel van ons daaglikse
voorbereiding om te kan oorwin. Ons moet bid dat God deur sy Gees
ons krag gee vir die stryd, dat Hy ook ons medegelowiges in hulle
stryd sal bystaan en ons leraars die wysheid sal gee om ons toe te
rus om altyd paraat te wees.
Sing: Psalm 119-1:53
Ds. JA du Preez (Jan) (emeritus)

• 152 •

Maandag 23 Mei
Skrifgedeelte: Efesiërs 6
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:10-23
Trek die wapenrusting van God aan!

G

elowiges moenie die onsigbare magte – wat eintlik teen God en
Christus in opstand is – onderskat of oorskat nie. Christus het
hulle oorwin, maar hulle is nou soos ’n erg gewonde dier besig om te
kyk hoe hulle die kerk kan verskeur en verdeel en die individuele gelowige van God en van ander kan losskeur.
Daarom moet die gelowiges hulle krag by die Here soek. Die krag
wat Hy gee, is dieselfde krag as waarmee Christus die doodsmagte
oorwin het. Die stryd is teen bo-aardse bose magte wat slinks en
strategies te werk gaan. Soos ’n roofdier op ’n swak en siek prooi
toesak, sak hulle toe op elkeen wat nie innerlik sterk is nie en gewond
is deur teleurstellings of hartseer. Dit is ’n stoeigeveg waar die bose
mag ons diepste binnekant probeer bykom en ons gedagtes, begeertes en wilsbesluite wil beïnvloed.
Nou moet ons egter die wapenrusting aantrek wat God vir ons
gee. Ons moet die waarheid as gordel vasmaak dat ons beweeglik
teen die bose magte is. Die vryspraak wat ons reeds in Christus het,
beskerm ons hart en diepste innerlike lewe. Die bereidheid vir die
evangelie is soos skoene wat ons vas laat staan teen versoekinge.
Die geloof is die groot skild wat ons beskerm, en die verlossing in
Christus beskerm ons ewige lewe. Ons aanvalswapen is die Woord
van die Here, die vlymskerp swaard wat die bose magte verdere
wonde toedien. Die gebed is die energiebron van die gelowige, en
deur te bid, is hy/sy in staat om hierdie wapens te gebruik.
Trek jy nou hierdie wapens aan en neem deel aan die oorwinning
wat Christus reeds behaal het.
Sing: Psalm 68-1:1, 9
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)
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Dinsdag 24 Mei
Skrifgedeelte: Romeine 8:18-30
Fokusgedeelte: Romeine 8:26, 27 (AFR53)
Die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge
ooreenkomstig die wil van God

R

omeine 8:18-30 is onder andere ’n bemoediging dat die Heilige
Gees vir ons intree met gebed terwyl ons wag op die wederkoms
en die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. In vers 26 en 27
leer ons drie dinge oor die Gees wat vir ons intree:
 Die noodsaaklikheid daarvan: As gevolg van ons sonde weet ons
nie altyd waarvoor ons moet bid nie. Dit is omdat ons nie ten volle
in lyn met God se wil is nie. Ons moet onthou dat God alle gebede
hoor, maar slegs dié verhoor wat ooreenstem met sy wil. Dink aan
Paulus wat gebid het dat die doring in sy vlees verwyder moet
word, maar God het dit nie gedoen nie omdat dit God se wil was
dat Paulus swak moes bly sodat hy sy afhanklikheid van God kan
besef.
 Die aard daarvan: Die Gees bid nie onafhanklik van ons nie, maar
Hy bid saam met ons. Daarom sê hierdie gedeelte nie dat ons nooit
hoef te bid nie, maar dat wanneer ons na God verlang in ons gebed
en ons vra vir dinge wat teen God se wil is, tree die Gees namens
ons in.
 Die eﬀektiwiteit daarvan: Die Heilige Gees, die Vader en die Seun
is almal een God en hulle het dieselfde wil. Wanneer die Gees dus
vir ons intree by ons Vader, weet Hy presies waarvoor om te vra,
want Hy en die Vader is een. Sy intreding vir ons is daarom altyd
eﬀektief, omdat God die gebed verhoor wat ooreenstem met sy wil.
Die gevolg van die Gees wat vir ons intree en die feit dat ons weet
dat sy gebede namens ons volkome verhoor word, laat ons met ander
oë na vers 28 kyk: “Alles werk ten goede mee vir ons wat God liefhet.”
Sing: Psalm 33-1:8-11
Ds. DH Verryn (Hendrik) (Potchefstroom-Suid)
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Woensdag 25 Mei
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 5:12-28
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 5:19
Moenie die Heilige Gees blus nie!

H

ierdie laaste opdragte wat Paulus op die gemeente in Tessalonika
se hart druk, is bekend aan ons almal. Dit is woorde wat ons vul
met troos en krag, veral in moeilike omstandighede. Die stem van
die Heilige Gees word klokhelder gehoor in die woorde: wees altyd
bly, bid gedurig, wees dankbaar, want God verwag dit van ons in
Christus Jesus. Hoeveel keer het hierdie woorde nie soos ’n anker vir
’n dobberende bootjie in ’n storm na ons toe gekom nie?
Paulus voeg egter ’n ernstige waarskuwing by hierdie oproepe.
Moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie die Gees blus nie.
Hierdie waarskuwing ruk ons ’n oomblik tot stilstand. Hoe kan ons,
mense, gelowiges, Christene, die Heilige Gees teenstaan, eintlik
erger nog, heeltemal blus?
Met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster was dit soos
vuurtonge wat op die apostels neergedaal het. Die beeld van vuur
word dan ook telkens gebruik om die werking van die Heilige Gees te
beskryf. Die Heilige Gees wat die geloof in ons kom plant, wat ons tot
ons redder rig, en ons dan in waarheid, wysheid en insig lei op God se
weë. Dit is veral in hierdie laaste werking van die Heilige Gees dat ons
moet luister na die waarskuwing. Moedswillige sonde, moedswillige
toe-Bybels en toegesluite ore, veroorsaak dat ons die werking van
die Gees kan teenstaan, dat ons water op die kragtige Vuur kan gooi,
om so die invloed van die Heilige Gees en die Woord in ons lewe te
verminder, teen te staan of self op die ou end te blus.
Wanneer ons onsself daagliks rig tot die stem van God, deur sy
Woord, deur die evangelie te deel, deur saam te leer, dan hoor ons
die stem klokhelder, en maak ons die warmte, krag en insette van die
Heilige Gees duideliker in ons lewe.
Sing: Psalm 25-1:2
Ds. SJL Linde (Lohan) (Wonderboom-Suid)
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Donderdag 26 Mei
Skrifgedeelte: Hebreërs 6
Fokusgedeelte: Hebreërs 6:4-8
Lewer ’n bruikbare oes

H

ierdie verse kan in sommige kontekste groot vrees veroorsaak.
Wat as dit ek is wat hieraan skuldig is, wat as ek nooit weer kan
terugkom nie? Of my kinders, my eggenoot, my dierbare vriend wat
dalk die geloofspad byster geraak het? Is daar nou geen pad terug
nie?
Dit is belangrik dat ons verstaan wat die enigste sonde is wat nooit
vergewe word nie. Die Woord beskryf dit as sonde teen die Heilige
Gees. Die sonde waarvoor mens die ewige hel en verdoemenis as
erfdeel en beloning ontvang. Die eerste en belangrikste werk van die
Heilige Gees is om die geloof en wonder van Jesus Christus se verlossing vir ons in ons lewe ’n kosbare realiteit te maak. Om ons te
wys wie en waar ons Verlosser is. Om dan hierdie werk weg te klap,
te ignoreer en uit te blus, is sonde teen die Heilige Gees.
Eenvoudig gestel: jy glo nie in Jesus Christus nie. Dit is waaroor
ons hier gewaarsku word: as jy Jesus ontken, en aanhou ontken, sal
daar nie vir jou redding wees nie.
Daarmee saam dan ook die opdrag in die gedeelte: hou aan groei.
As jy hierdie wonderdade in jou lewe ervaar, die verligting deur die
Heilige Gees, die goeie smaak van die Woord op jou tong, gebruik dit
dan. Bring in jou lewe ’n bruikbare oes na vore, en hou aan om dit te
doen, om elke dag nuut en vervul deur die Heilige Gees vir elkeen en
almal te wys dat jy jou volle wese bind aan die Verlossing deur ons
Here Jesus Christus.
Nooit nutteloos en naby vervloeking nie, maar bruikbaar deel
van die dankbaarheidsoes van dié wat deel is van God se genadige
uitverkiesing.
Sing: Skrifberyming 17-1:1, 6
Ds. SJL Linde (Lohan) (Wonderboom-Suid)
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Vrydag 27 Mei
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:13-26
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:16-18 (AFR83)
Geeskrag ... lewenslange leefkrag!

D

ie Paulusman met opgewondenheid aan die woord. Geïnspireerd
met sêgoed oor die Heilige Gees. Die Gees wat in ’n mensekind
se diepste sielewese alles kan en wil verander. Met Galasiërs 5:1618 se woorde in bevelsvorm ingelei, en Esegiël 36:25-28 in gedagte:
“Nuwe harte gee’k aan julle,
en Ek gee ’n nuwe gees;
’k sal die hart van klip verwyder,
aan jul gee ’n hart van vlees ...”
Die altyd-werklikheid van twee kragte: die vlees en die Gees. Die
vleeslewe ... die sondige lewe; die in stryd wees met God se wil en
wet; die spanning tussen Gees en vlees; die lynreg teenoorstaande
tussen wat die Gees wil en die mens wil. Die twee kragte in spanning
met mekaar ... of die een of die ander.
En Paulus se opdrag aan die Galasiërs én aan gelowiges om tot in
vandag se tyd te hoor: “Laat jóú lewe deur die Gees van God beheers
word!”
Allermooi, gedagtig daaraan dat die woord “beheers” ook vertaal
kan word met “wandel”. Stap die pad van die lewe saam met, onder
leiding van die Gees. Moenie alleen probeer koers inslaan nie; moenie
alleen afdraai nie ... die pad lei heel moontlik na nêrens! Stap saam
... geïnspireerd en nederig oortuig van die heerskappy van die Heilige
Gees oor en in ’n mens se lewe. Aan die Heilige Gees oorgegee en
elke idee van eie sterkte en krag dood verklaar. Elke dag al hoe meer
van vleeslik na geestelik te vorder en te weet dat diegene wat deur die
Gees gelei word, kinders van God is.
Wandel deur die Gees. Nie alleen nie. Nooit nie. Geesvervuld padlangs totdat die Here kom. Dit is die lewe waartoe God se kind geroep
word en waarvoor Christus ons gered het, en daarom is Paulus se
Galasiërsbevel om ’n mens se lewe deur die Gees te laat beheers,
moontlik. Nuut en anders en tog alles behalwe volmaak. ’n Mens se
wil nie meer volkome verdraaid nie, maar daarop toegespits om God
te behaag. Om op pad deur die lewe te pleit:
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“Gee dat, gehoorsaam en getrou,
ons altyd op u Woord sal bou.
O heilige Drie-enig-heid,
aan U die lof in ewigheid ...” (Lied 155:3)
Om een dag deur die Gees te lewe is, meer werd as om duisend
na die vlees te lewe!
Sing: Psalm 119-1:25
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
Saterdag 28 Mei
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:13-26
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:22, 23 (AFR83)
Geesvrug en lewensvreugde!

D

ie bekende en altyd mooi Galasiërs 5:22, 23. Totaal anders as
die voorafgaande “vrugte-van-die-vlees”-teks. Die “vrug-van-dieGees”-teks. Die werklikheid in die lewe van diegene as lewensvrug
van God se Gees wat deur die geloof in Jesus Christus aan Hom
behoort.
Rype lewensvrug wat mens aan die Matteus 12:33 woorde laat
dink: “’n Boom word aan sy vrugte geken ...” Geesvrug sigbaar in
die mens se lewe wat hom/haar deur die Heilige Gees laat lei en dus
deur die Gees beheers word. Vrugdraend in die lewe, met kinderlike
vreugde.
 Liefde: Gewillige, selfopoﬀerende diens. Onselfsugtig en nie
afhanklik van wederliefde nie.
 Vreugde: Meer as bloot verbygaande vrolikheid. Die Heilige Geesvreugde omdat die verhouding tussen die mens en die hemelse
Vader in orde is.
 Vrede: Niks ontbreek nie. Net die beste, deur die Here se hulp
en seën. Vrede ... want die ewige Vredevors is sy kinders se
Raadsman!
 Geduld: Oftewel “lankmoedigheid”. Om lank te wag alvorens mens
in ongeduld en woede uitbars (Spr. 16:32).
 Vriendelikheid: ’n Fyngevoelige besorgdheid vir ander mense. Om
ander mense sagkens te behandel!
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 Goedhartigheid: ’n Geesvrug wat, soos al die ander, deur woorde
en dade gewys word. Om doelbewus vir ander mense om te gee
(Rom. 5:7).
 Getrouheid: Onwankelbaar ’n staatmakermens wat weet God is
getrou. Om jouself aan die Here toe te (ver)-trou en dus self getrou
te wees.
 Nederigheid: ’n Sagsinnige lewenshouding met Geesvrug-krag om
minsaamheid te openbaar (Kol. 3:12).
 Selfbeheersing: Die immuniteit teen sonde in ’n mens self én in die
wêreld en dus nie kort-kort “buite beheer” nie.
Leef ’n lewe van Geesvrug-weelde, om biddend-dankbaar te sê:
“O Vader, laat u liefde my blyk;
O Seun, maak my u beeld gelyk;
O Gees, send u vertroosting neer;
Drie-eenige God, U sy al die eer ...” (SB 20-2:7)
Sing: Psalm 119-1:26
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
Sondag 29 Mei
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:13-26
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:25 (AFR83)
Die Heilige Gees ... allerbepalende lewensfaktor!

D

ie evangelie ingeskryf in Galasiërs 5:25. Die vrug- en vreugdevolle
lewe op aarde aan die hand van die Heilige Gees. Om Geesvervuld
uit genade te mag lewe, met al die nuwe lewensmoontlikhede wat die
evangelie bied.
Met Galasiërs 5:25 in gedagte besef ons dat hierdie vers die lewenspatroon van ’n Godskind ten diepste raak. Asof ’n deﬁnisie
van hoe dinge elke dag gebeur. Die Gees “in” ons is ook die Gees
“saam met” ons. Die Gees ... die bepaler van ons gedrag! Die Gees
– die bepalende faktor. Die Een wat ons voetstap lei; ons gedagtes
orden; gebedswoorde in die hart vorm; menshande vashou; voetstap
op koers hou; edel motiewe wakker roep; ore fyn instem om die behoeftes van ander mense te hoor; tot ’n sagte antwoord inspireer;
begrip ’n werklikheid te maak; vergifnis ’n realiteit te maak; die
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lewenslangeTrooster te wees; die Een wat mens van die waarheid
oortuig en in die Woordwaarheid lei.
Geesgeïnspireerde gedrag, omdat die Heilige Gees lewensvervullend in ’n mens leef én werksaam is. Omdat die Heilige Gees die
“segsman” van die Here se kind se lewe is, en daarom ook toe laat
dat Hy ’n mens se voetstap rig. Tree vir tree asof te groei in volledige
toewyding aan die Here!
Te lewe, al wandelende met Geeskrag op die weg van heiligmaking.
Terdeë bewus van die praktyke van die sondige natuur, maar om met
dankbare blydskap die uitnodiging van die vrug van die Gees aan
te neem. Om waarlik te leef en op grond van Christus se genade sy
beelddraer te wees. Nietige mens, maar al wandelende aan die hand
van die Gees as bepalende faktor van ’n mens se gedrag. Lofseggend te lewe, welwetend dat die genade van die Here Jesus Christus
en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ons
lewensdeel en lewenswerklikheid is.
Met Galasiërs 5:25 in gedagte op en langs die lewenspad te bid:
“Maak my hart vir U tot troon
deur u Gees wat in my woon.
Rig my wil, gevoel en daad
altyd na u wyse raad ...”
Sing: Psalm 119-1:19
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)
Maandag 30 Mei
Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3, 9-18
Fokusgedeelte: Openbaring 1:12-16
Moeni bang wees nie, dit is Ek

D

ie boek Openbaring is vir baie onverstaanbaar en daarom ontoepasbaar. Mense vra: Wat sê dié boek vir my vandag? Hoekom is
dit in die Bybel opgeneem?
Ons kyk met nuwe oë na hierdie wonderlike boek as ons verstaan
dat Jesus, ons Here, self hierdie openbaring aan Johannes gee as
bemoediging vir sy kerk. Christus doen dit deur ’n engel as gesant
en met die kragtige medewerking van die Heilige Gees (vs 1, 10).
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Die boodskap word aan Johannes, die verbanne apostel op Patmos,
gegee. Die opdrag: Skryf alles in ’n boek op. So het dit ook tot ons
gekom. Wonderlik!
Hoe bemoedig Jesus ons vanuit die hemel? Wat is sy boodskap?
Hoe help dit ons?
Wel, bo alles wil Christus hê ons moet Hom sien en erken vir Wie
Hy is. Hy is nie meer die Lam aan die kruis of die dooie liggaam in die
graf nie. Nee, Hy regeer nou vanaf sy troon, saam met die Vader, oor
alles. Sy beeld soos geteken in verse 13 tot 16 weerspieël sy mag en
heerskappy. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste
skyn!
Wie Christus met geloofsoë saam met Johannes aanskou, is nie
bang nie. Vir niks nie! Ook ons voel, deur die geloof, Jesus se regterhand op ons en ons hoor: Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste
en die Laaste, die Lewende. Ek was dood en, kyk, Ek lewe tot in alle
ewigheid (vs 17, 18).
Daar is veral nog twee dinge wat ons aangryp. Die eerste is dat
Christus sy kerk koester en beskerm. Hy is tussen die goue kandelare, gemeentes. Sy gemeentes is soos kandelare ligdraers om die
evangelie in ’n donker wêreld in te dra. So word mense gered en God
verheerlik.
Tweedens word ons verseker dat die wederkoms van Christus
naby is. Ons Here is besig om alles nuut te maak. Ook vir jou en my.
Is ons gereed as Hy vandag sou kom?
Sing: Skrifberyming 18-1:4
Dr. NP Heystek (Klasie) (emeritus)
Dinsdag 31 Mei
Skrifgedeelte: Openbaring 22:6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:7, 12, 20
“Ek kom gou!”

E

en van die eerste sinnetjies wat ons kleindogter by haar ma geleer
het is: “Asjas, ons is nou-nou terug!” Asjas is hulle lieﬂinghond wat
so goed na die kinders kyk. Ons kleindogter het gou aangevoel dat
haar ma ’n spesiale gevoel vir die hond het en altyd die hond so groet
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as hulle uitgaan. So leer sy toe om dit ook te doen.
Het u al agtergekom wat die Here Jesus in die laaste hoofstuk van
die Bybel drie keer vir ons sê? “Ek kom gou!” U kan dit maar nagaan
in vers 7, 12 en 20. Is dit nie wonderlik nie? Hy is soos ’n verliefde en
tog besorgde bruidegom wat met sy laaste kuiertjie sy toekomstige
bruid weer en weer groet, want dit is môre die groot dag.
Sy liefde en besorgdheid blyk uit wat Hy elke keer byvoeg. Die
eerste keer sê Hy in vers 7 iets soos: “Hou my woorde in jou hart.”
En die tweede keer, in vers12: “Ek bring vir jou wat jou toekom.” Dan
verseker Hy sy bruid nog ’n keer in vers 13: “Onthou net, Ek is jou
enigste, die eerste en die laaste vir jou.”
Ons, die bruid, staan met groot oë en luister. Maar, as Hy die laaste
keer groet, kry ons dit darem reg om ook iets te sê (vs. 20): “Amen!
Kom, Here Jesus!” Ja, kom tog gou, ek wag net vir U. So praat ’n
bruid mos. Hoor ons kinders en kleinkinders dit by ons? Of hoor hulle
net hoe lief ons die hondjies het?
Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. JA Schutte (Johan) (emeritus)
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JUNIE
Tema: Die amp van die gelowige

E

lke Christen het die genadegawe om in ’n diens te staan – die amp van
gelowige. ’n Amp is nie, soos ons dikwels met staatsamptenare sien, ’n
status of titel om belangrikheid aan te dui nie. “Amp”, soos dit oorspronklik
bedoel was, dui op diensbaarheid. Dit is om as slaaf, sonder vergoeding en
enige regte te werk. As gelowiges staan ons in hierdie diens; ’n diens wat ons
tot eer van ons Here en Verlosser verrig.
In Junie gaan ons hieroor besin in die lig van die Heidelbergse Kategismus
Sondag 12 v/a 32, sowel as die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 24. Die
inhoud van hierdie dagstukkies gaan meer leerstellig van aard wees, waarvan die toepassing gaan kristalliseer in die dagstukkies van Julie: evangelisasie en ekologie.
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Woensdag 1 Junie
Skrifgedeelte: Handelinge 11:19-30; Heidelbergse Kategismus
Sondag 12, v/a 32
Fokusgedeelte: Handelinge 11:21, 26b
Om die Naam van Christus te dra

I

n die stad Antiogië is die gelowiges vir die eerste keer Christene
genoem. Hierdie naam is nie net ’n verwysing na Wie ons Here is
nie, maar dit beklemtoon ook die noue verhouding tussen ons Koning,
die Here Jesus Christus en elke gelowige.
As ons die naam van Christen dra, beteken dit dat ons na HOM
vernoem is! Omdat ons sy Naam dra, moet ons ook streef om nes
Hy te leef in hierdie wêreld, sodat ons die Naam wat ons dra en verteenwoordig, waardig is en self uitdra. Ons moet anders leef as die
wêreld, want ons is anders. Daarom moet ons Hom ook volg in alles
wat ons doen, sê en dink.
Hierdie unieke leefstyl van die Christene in Antiogië was baie treffend vir Barnabas en het hom met groot blydskap gevul. Dit was ’n
genade van God dat hierdie Christene kon aanhou dien en werk ten
spyte van die vervolging wat hulle moes verduur vir hulle geloof. Om
die waarheid te sê, die kerk van die Here het in hierdie tyd gegroei
omdat die Here se hand oor hulle was.
Hieruit sien ons die belangrike punt dat dit die Here is wat aan
ons die genade gee om Christen genoem te word wanneer Hy ons
uit genade tot geloof roep. Dit is ook sy genade wat elke Christen lei
en versterk om elke dag sy Naam in hierdie wêreld te dra tot sy eer.
Sing: Skrifberyming 14-1:1-3
Ds. P Hattingh (Philip) (Bloemhof/Christiana)
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Donderdag 2 Junie
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 6:12-20; Heidelbergse Kategismus
Sondag 12, v/a 32
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 6:17, 19-20
Deur geloof is ek ’n lid van Christus!

B

esef jy hoe groot die genade is dat jy as Christen bekend kan
staan?
In een van die skandelikste vorme van teregstelling is ons Koning,
die Here Jesus Christus, doodgemaak in ’n openbare spektakel. Sy
lewe was die betaling wat nodig was om sy kinders vry te koop van die
doodse sonde wat hulle gevange gehou het. Daarom is elke Christen
nou sy eiendom – dis genade!
Omdat ons nou sy eiendom is, het Christus sy Heilige Gees gestuur
om in ons te kom woon en die geloof in ons te werk. Deur die geloof is
ons EEN met Christus en daarom is ons heilig, afgesonder om deel te
wees van sy liggaam. Ons moet besef dat ons liggame nie ons eie is
nie, dit behoort aan Hom, want ons is geskep om Hom te dien.
Daarom dan dat ons nie net sê en doen en dink wat ons wil nie.
Ons kan ook nie net by die sondige wêreld en sy gebruike inval soos
dit ons pas nie. Nee, ons moet lewe soos iemand wat ’n deel van
Christus se liggaam is.
Om ’n gesonde lid van Christus se liggaam te wees, moet elke
Christen hom/haarself laat lei in die geloof deur die Heilige Gees. Ons
moet heilig leef met ons eie liggame, omdat ons afgesonder is vir die
Een wat ons met sy bloed gekoop het.
Sing: Skrifberyming 5-3:2
Ds. P Hattingh (Philip) (Bloemhof/Christiana)
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Vrydag 3 Junie
Skrifgedeelte: 1 Johannes 2:18-27; Heidelbergse Kategismus
Sondag 12, v/a 32
Fokusgedeelte: 1 Johannes 2:20, 27
Ek het deel aan Christus se salwing

D

ie naam Christus beteken “gesalfde”, en omdat ons Christus se
Naam dra en sy Gees leef en werk in ons, is ons ook gesalfdes.
Om gesalf te wees, beteken dat iemand geseën is of in staat gestel is
om ’n sekere diens te verrig. Christen is dus nie net ’n erenaam wat
die gelowige dra nie, maar ook ’n diens wat hy of sy moet verrig.
Nadat Christus die aarde verlaat het, het Hy ons met die Heilige
Gees geseën. Nou is Christene gesalf, uitgekies om ’n spesiﬁeke
diens te verrig in God se koninkryk. Hierdie diens wat ons nou moet
verrig, is om Jesus Christus, ons Verlosser, elke oomblik van elke
dag in gehoorsaamheid te volg. Dit beteken dat ons onsself sal laat
lei deur sy Woord en Heilige Gees sodat ons in sy waarheid sal leef.
In hierdie laaste dae voor Christus se wederkoms sal dit vir die
Christen met tye moeilik wees. Daar sal baie valse leraars wees
wat sal ontken dat Jesus die Christus of Gesalfde is, maar ons
word opgeroep om te hou by wat ons weet: Jesus is die Christus,
die Gesalfde, ons Verlosser. Deur ons geloof in Hom wat die Heilige
Gees skenk, is ons gered. Die Woord van God is en bly altyd waar.
Laat ons daarom as getroue gesalfdes leef wat altyd vashou aan
ons Gesalfde Koning, die Here Jesus Christus.
Sing: Psalm 92-1:2, 5
Ds. P Hattingh (Philip) (Bloemhof/Christiana)
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Saterdag 4 Junie
Skrifgedeelte: Joël 2:18 – 3:21 (AFR83)
Fokusgedeelte: Joël 2:28, 29
God laat sien sy toekoms

I

n Joël 1 lyk dit of ’n voorspelling van ’n donker toekoms waar word.
Maar ons mag deur God se venster na die toekoms kyk. Wie gelowig
deur hierdie venster kyk, sien God. Dit is Hy wat vir sy land opkom,
wat medelye met sy volk betoon (2:18). Die 1953-vertaling sê: Hy
verskoon sy volk.
’n Mens vra om verskoning as jy nie langer kan bly of kan help
nie. Israel kan nie sy verwoesting deur sy eie sonde omkeer nie. God
verskoon hulle. Hy verskoon die mens wat deur sonde alles tot niet
maak. Hy Self sal bevry en alles nuut maak.
Wanneer? Wanneer alles wat God in sy raad besluit, gebeur het
(2:28). Israel het dit verstaan as die Messiaanse tyd. Baie van hulle
het deur die venster gekyk en niks gesien nie. Die venster is God se
Woord. In die venster sien ons God se genade en liefde omdat ons
Christus mag sien.
Christus Self het gesê dat dit in die wêreld donker gaan word.
In Matteus 24 word vertel van oorloë, opstand, siektes en groot beproewing. Maar die Woord sê meer: “In daardie dae sal ek my Gees
uitgiet op alle mense” (2:28). Deur die Gees profeteer die mense. Dit
is geen bygelowige toekomsvoorspellings nie, maar verkondiging van
die Woord – nie net deur dominees nie, maar oud en jonk, mans en
vroue, aansienlikes en vales. Almal preek Jesus.
Hiervoor sal die Here vir ons genoegsaam koring, wyn en olie gee,
asook rykdom op die lande, weiding vir die vee, vrugte aan die bome
en reën op die regte tye. Solank ons dink dat ons self moet sorg vir
hier en nou, moet ons oppas vir die sprinkane. Laat ons erns maak
met die roeping tot verkondiging. Dan is God se toekoms miskien ver,
maar nou reeds mooi.
Sing: Skrifberyming 14:1, 2
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)
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Sondag 5 Junie
Skrifgedeelte: Matteus 10:26-33; Heidelbergse Kategismus 22:57
Fokusgedeelte: Matteus 10:28
Die siel van die gelowige by die dood

W

at gebeur met ’n mens op die oomblik as hy sterwe? Op daardie
oomblik word die band wat liggaam en siel tot ’n wonderlike
eenheid saambind, gebreek, sodat die siel dan los van die liggaam is.
Dit bly so tot by die wederkoms van Christus.
Daarin sien ons die oordeel van God, want Hy het die mens as ’n
eenheid van liggaam en siel geskep, maar vanweë die sonde word
hierdie eenheid met die dood gebreek (Gen. 2:17). Sterwe beteken
dus ’n breking, ’n ontbinding van wat nie gebreek of ontbind moes
word nie. Dat die dood liggaam en siel van mekaar skei, sien ons by
Christus. By sy dood het Hy sy gees of siel in die hande van sy Vader
oorgegee (Luk. 23:46), terwyl sy lewelose liggaam in die graf neergelê is (Luk. 23:50-53).
Die vraag is: Wat word in die lig van die Skrif en belydenis bedoel
met die siel van die mens? Ons kan sê dat die siel van die mens “iets”
van die mens is waarin die hele mens na sy diepste wese ingesluit
is; iets wat nie in homself enige onsterﬂikheid het nie, maar waaraan
God onsterﬂikheid gee, sodat dit nie deur die dood aangetas kan word
nie, maar as ’n lewende beginsel ná die dood bly voortbestaan (vgl.
1953-vertaling: Gen. 35:18; 1 Kon. 17:21; Matt. 10:28).
Dat die siel nie vernietig kan word nie, is duidelik uit Matteus 10:28
waarvolgens Christus verklaar: “Moenie bang wees vir dié wat die
liggaam dodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie.” (Die woord
“vergaan/ verderwe” in die res van die vers sien nie op vernietiging
nie, maar op die smarte van die hel (Mark. 9:44-46).) Vanselfsprekend
is die siel betrokke by die sterwe, maar dan tog so dat dit in hierdie
proses van doodgaan gespaar bly en nie daardeur vernietig kan word
nie. As lewende beginsel van die mens word die siel so deur God
bewaar dat dit bewustelik bly voortbestaan na die dood.
Die gelowige se siel word by die dood dadelik tot Christus, sy Hoof,
opgeneem (Luk. 16:22; Joh. 14:2). Dit is ook die rede waarom Christus
aan die misdadiger aan die kruis kon sê: “Vandag sal jy saam met My
in die paradys wees” (Luk. 23:43). Daarom kan elke ware gelowige
saam met Kohlbrugge sê: Wanneer ek sterf – ek sterf nie meer nie –
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en iemand vind my skedel, dan verkondig die skedel nog aan hom: Ek
het geen oë nie, nogtans sien ek Hom, Jesus. Ek het geen harsings
nie, nogtans verkondig ek sy lof. Ek is ’n harde skedel, nogtans leef
ek deur sy liefde. Ek lê hier buite in ’n kerkhof, nogtans leef ek in
die heerlikheid van die paradys, en eenmaal sal ook my liggaam met
Hom lewe.
Sing: Psalm 62-1:4
Dagstukkie Almanak 2017
Maandag 6 Junie
Skrifgedeelte: Romeine 12:1-8
Fokusgedeelte: Romeine 12:1
God het jou gevind, gee jouself weg – vir Hom

P

aulus skryf aan mense “vir wie God liefhet en wat Hy geroep het
om aan Hom te behoort” (Rom. 1:7). Dit is vir ons oor wie God
Hom ontferm het; ons wat deur wedergeboorte en geloof deel gekry
het aan Christus ná sy lewensoﬀer wat ons losgekoop het van God se
allerverskriklikste ewige straf op ons sonde.
Ons wat in Christus glo, is nie meer kinders van die duiwel nie, ons
is nie meer verslaaf aan die sonde, verleiding van die wêreld en van
ons eie sondige natuur nie. Ons sing die lied saam: “Ek was verlore,
is gevind; ek was vervreemd, is nou u kind – hoe groot is u genade!”
Ons behoort nou aan Christus wat ons met sy bloedoﬀer gekoop
het, en dit moet in ons lewens sigbaar word. In ons woorde moet
mense kan hoor en in ons optrede moet hulle kan sien aan Wie ons
behoort. Ons kan nie meer doen wat ons graag wil nie, skryf Paulus
in Galasiërs 5:17, ons moet ons deur die Gees laat lei.
En gedring deur die Gees roep Paulus ons om onsself weg te gee
aan God. Hy het jou reeds gekoop, jy is klaar syne – en daarom pas
dit tog dat jy dit sal uitleef. Dit is nie iets waaroor jy kan besin en dan
besluit of jy sal of nie. As jy aan God behoort, dan gee jy jouself aan
Hom, as jy jou nie aan Hom gee nie, dan behoort jy nie aan Hom nie.
Gee jouself – alles wat jy het, alles wat jy beplan, alles waaroor
jy droom, maar ook alles wat jou ontstel en wat jou bekommer – gee
jouself geheel en al aan God. Nie soos jy wil en soveel as waarvoor jy
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kans sien nie, maar soos Hy wil en in sy Woord bekendmaak – álles,
en onmiddellik.
Sing: Psalm 116-1:9, 10
Ds. AJ Burger (Andries) (Pinetown)
Dinsdag 7 Junie
Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:4-10 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:9-10
Die Here het ons geroep en roep ons steeds! In hierdie roeping
lê die bestaansgrond van die kerk

W

aarvandaan het Hy ons geroep? Petrus sê: Uit die duisternis …
na sy wonderbare lig!
Uit die duisternis! Vir Petrus se eerste lesers was dit onder andere
’n roeping uit die heidendom en bygeloof. Vir die Joodse Christene
onder hulle was dit ’n roeping uit ’n godsdiens van verdienste. En
ons? Ons wat dalk in ’n Christelike huis grootgeword het? Daar is die
duisternis van ons eie sondige natuur wat dit so donker in ons lewens
en in ander se lewens kan maak.
Uit louter genade is ons geroep na sy wonderbare lig! In Christus
is ons vrygespreek van al ons sondes! Ons het ’n nuwe lewe ontvang
deur die kragtige werk van die Heilige Gees! Ons het ’n vaste en
versekerde hoop wat ons in ons omdra!
Ons is egter geroep met ’n taak. Petrus sê ons moet die verlossingsdade verkondig van Hom wat ons uit die duisternis geroep het na sy
wonderbare lig. Opmerklik dat Petrus nie sê dat die predikante, ouderlinge en diakens dit moet doen nie. Nee, saam met mekaar moet
ons dit doen, maar ook elkeen van ons op sy eie.
Weet mense dat jy ook in die duisternis was en dat jy nou in die
lig is? Net omdat jy geroep is … omdat God vir jou oneindig goed is!
Praat hieroor met die mense rondom jou, straal die lig uit waarin jy
nou kan lewe, laat mense sien en hoor dat God waarlik goed is vir jou!
Sing: Psalm 107-1:1, 2
Ds. BR Kingma (Reinder) (Bellville-Oos)
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Woensdag 8 Junie
Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:11-17 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Petrus 2:11, 12
Gedra julle altyd goed as burgers van God se koninkryk!

D

ie gelowiges aan wie Petrus skryf, was uitlanders in die gebiede
waar hulle gewoon het. Dit het baie implikasies vir hulle gehad.
Hulle kon geen eiendom besit nie en moes as bywoners iewers ’n
plekkie bekom. As vreemdelinge het hulle ook geen politieke regte
gehad nie. Hierdeur het hulle baie maklik die prooi van diskriminasie
en verontregting geword. Dit is daarom baie betekenisvol dat Petrus
hulle beskryf as “vreemdelinge en bywoners”. Met hierdie besonderse
beskrywing skets Petrus nie net hulle ﬁsiese omstandighede nie,
maar ook gelowiges se posisie in die wêreld. As burgers van God
se koninkryk is gelowiges vanweë hulle geloof in Jesus Christus,
maar ook vanweë hulle waardes en optrede, anders as die wêreld.
Hieroor word daar dikwels op gelowiges neergesien. Hulle word selfs
verontreg en uitgedruk deur die samelewing vanweë hulle andersheid.
Christene moet nie hieroor verbaas wees of moedeloos word nie. Ons
word opgeroep om nie enige verkleinering of verontregting deur die
wêreld te wil beantwoord met ’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand
nie. Ons moet nie aan ons sinlike begeertes toegee nie!
As burgers van God se koninkryk moet gelowiges hulle te alle
tye in die wêreld goed gedra. Dit geld onder andere vir ons gedrag
teenoor die owerheid (2:13-17), teenoor werkgewers (2:18-25),
teenoor huweliksmaats (3:1-7), ons naaste in die algemeen (3:8-12)
en teenoor enige vorm van verontregting (3:13 – 4:19).
Ons word as gelowiges sterk opgeroep om in al ons verhoudinge
voorbeeldig te bly lewe, ten spyte van enige moontlike teenstand. Ons
word opgeroep om soos Christus aan te hou goed doen. Mense sal
God daarvoor verheerlik, al is dit eers voor die regterstoel van God.
As gelowige is jy ’n burger van God se koninkryk! Laat dit altyd jou
eer en voorreg bly. Laat dit jou troos as dit swaar gaan in die wêreld.
Laat dit jou inspireer om vir die wêreld te wys dat God jou ook in sy
genade ’n nuwe mens gemaak het!
Sing: Skrifberyming 14-1:2, 3
Ds. BR Kingma (Reinder) (Bellville-Oos)
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Donderdag 9 Junie
Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-8 (AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 1:5b-6
As gesalfdes van die Gesalfde, is ons ook priesters in die
Koninkryk van ons Here

D

ie voorreg om ’n Christen genoem te word, plaas ook ’n groot verantwoordelikheid op ons. Ons Here Jesus is deur die Heilige Gees
tot die drievoudige (een) amp as hoogste Profeet, enigste Hoëpriester
en ewige Koning gesalf. Omdat ons deel het aan sy salwing, beklee
ons ook ’n drievoudige amp van profeet, priester en koning, wat in die
(een) amp, die amp van die gelowige, saamgevat word.
In Openbaring 1:5 en 6 word aan ons bevestig dat ons, deur die
genade van ons Here Jesus se eenmalige oﬀer aan die kruis, skoongewas is van al ons sondeskuld. En omdat ons van al ons sondes
verlos is, het ons deel aan die priesterlike amp in God se Koninkryk.
As priesters, wat onsself aan ons Hoëpriester onderwerp, het ons ook
’n priesterlike opdrag om ons lewens tot diens aan God af te sonder
en ons as oﬀers aan ons Here toe te wy.
Nie soenoﬀers nie, want ons Hoëpriester het reeds die eenmalige
Soenoﬀer gebring om ons met God te versoen. Nie brand- of slagoﬀers
nie, want die Lam van God is reeds vir ons sondes geslag en het ons
skuld ten volle betaal.
Die Kategismus lê klem op die tipe oﬀer wat ons as priesters moet
bring – oﬀers van dank. Lewende en heilige oﬀers wat vir Hom aanneemlik is (Rom. 12:1). Oﬀers van dank is nie net lippediens wat net
van tyd-tot-tyd in ons gebede na vore kom nie. Opregte dankoﬀers,
wat ons liefde vir ons Here moet weerspieël, moet in alles, in ons hele
lewe sigbaar wees.
Sing: Psalm 134-1:1, 2
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)
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Vrydag 10 Junie
Skrifgedeelte: Openbaring 5:1-14 (AFR53/AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 5:9-10
Om in die koninklike amp strydend te wees en te bly

O

m koning te wees, is ’n voorreg wat min mense beskore is. Tog
bely ons dat elke gelowige wat in Christus deel het, priesters en
konings gemaak is! Ons het dit nou net gelees. Dit laat mens dan dink
wat die verantwoordelikheid van die amp van koning in die drieledige
amp van die gelowige is. Die amp van koning in die Koninkryk van
ons Here is ’n regerende amp. In die lig van die Kategismus ook ’n
strydende amp waar ons nie net oﬀensief en defensief teen die sonde,
die duiwel, die wêreld en selfs ons eie sondige natuur moet veg nie,
maar ook aktief, in die oorwinning van ons Koning, Jesus Christus,
voortdurend aan hierdie stryd moet deelneem.
Ons moet besig wees om te regeer, want tot ons Here Jesus na
ons terugkeer, bly ons in die ewige stryd teen die bose betrokke.
Daarom moet ons ook die volle wapenrusting aantrek wat God aan
ons gee (Ef. 6:11-17). Ons is die strydende kerk van ons Here! En
strydend en regerend moet ons bly, want die duiwel en sy trawante
gebruik dieselfde “strategie”. Ons moet voortdurend waak teen waarsêers – “profete” wat vals optree en verwarring saai. Ons moet strydend bly teenoor “priesters” wat haat tussen Christene (en ander
mense) aanblaas. Ons moet steeds opstaan teen outokratiese en
heerssugtige “konings” wat hulleself ten koste van ander wil verryk.
Ons moet as konings saam met ons Koning bly regeer. Want daar
wag ’n ewigheidsbelofte – “Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op
hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense
het nie die lig van ’n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die
Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer” (Op.
22:4-5).
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)
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Saterdag 11 Junie
Skrifgedeelte: Romeine 6:1-14
Fokusgedeelte: Romeine 6:5
Klaar opgewek uit die dood, lewe jy reeds vir ewig

S

oos jy beskuit in koﬃe doop dat die hele beskuit vol koﬃe word,
so word gelowiges deur die Heilige Gees se werk in Christus
ingedoop dat ons heeltemal een word met Hom, en Hy met ons. Ons
is só in sy dood gedoop dat ons ou sondige mens saam met Hom aan
die kruis gesterf het, en saam met Hom begrawe is (vs 4).
Maar as gelowiges saam met Christus in sy dood was, dan volg
dit logies dat ons saam met Hom in sy opstanding sal wees (vs 5). In
Galasiërs 2:20 skryf Paulus dat gelowiges met Christus gekruisig is
en dat dit nie meer ek en jy in ons sondige aard is wat lewe nie, maar
Christus wat in ons leef.
In Efesiërs 2:5-6 lees ons dat God deur sy liefde almal wat in
Christus glo uit ons geestelike sondedood lewend gemaak het in
Christus. Dat Hy ons in Christus saam opgewek het uit die dood en
vir ons ’n plek in die hemel gegee het saam met Hom. Let mooi op dat
hierdie alles in die verlede tyd geskryf is. Dit het rééds gebeur.
Ons liggame sal nog sterf indien Jesus nie eerder weer terugkom
nie, maar in Christus leef ons gees reeds vir ewig – ons sal nie weer
sterf nie. Het Jesus dan nie vir die bekeerde rower op die kruis langs
Hom gesê dat hulle daardie selfde middag nog sáám in die paradys
sou wees nie (Luk 23:43)?
Moenie in hierdie lewe se plesier en sorge en sonde vasgevang
raak nie – rig jou gedagtes op Christus in Wie jy reeds ewig lewe met
Hom in jou. Jou lewensverwagting is reeds vas en seker ánderkant
die graf van jou liggaam – in die hemel saam met Hom. Laat jou
oorwinning oor sonde en jou lewensvreugde elke dag getuig van jou
hemelse lewe in Christus.
Sing: Skrifberyming 18-6:1, 4, 5
Ds. AJ Burger (Andries) (Pinetown)
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Sondag 12 Junie
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:1-26 (AFR53)
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:1, 4, 16
Vrygemaak om goed te doen

H

et jy dalk al gewonder of dit regtig ’n verskil maak of ons goeie
dinge of verkeerde dinge doen? Om sonde te doen of nie? As
gelowiges weet ons dat ons nié deur ons goeie werke gered kan word
nie. So, hoekom doen ons dan enigsins nog goeie werke?
Galasiërs 5 begin met die heerlike boodskap dat Christus ons
vrygemaak het! Uit ons eie is dit vir ons heeltemal onmoontlik om onsself vry te maak van die skuldlas van die sonde. Maar Jesus Christus het met sy menswording en kruisiging ons sondeskuld op Hom
geneem en ons met God versoen. Deur ons geloof in Hom word ons
vrygespreek en vrygemaak van die slawerny van die wet, die sonde
en die ewige dood.
Hierdie teksgedeelte beskryf dan verder:
 dat ’n verkeerde motivering vir die doen van goeie werke ons slawe
maak van die wet. (Gal. 5:2-12 wys dat as mens die wet só probeer
onderhou dat jy daardeur probeer bydra tot jou verlossing, jy jouself
dan onder ’n slawejuk indwing.)
 dat ’n ongeërgde houding teenoor goeie werke ons weer slawe
van ons sondige natuur maak. (Gal. 5:13-21 wys dat as mens die
sondes maar laat begaan, onverskillig of roekeloos leef, wanneer
jy jou volmaak van die begeerlikhede van jou sondige natuur, dan
word jy ’n slaaf van jou eie sondes.)
 Hierteenoor leer vers 16-18,22-25 dat ons vryheid in Christus ons
juis dring om die goeie te doen. Ons kan nie anders as om uit
dankbaarheid goeie werke te doen, omdat die Heilige Gees ons
daartoe dring! Wanneer ons wandel in die Gees (vs 16), ons deur
die Gees laat lei (vs 18) en deur die Gees lewe (vs 25) sal die vrug
van die Gees (vs 22, 23) waarlik sigbaar word in ons lewens. En
dan is dit inderdaad onmoontlik om nié goeie werke te doen nie!
Sing: Psalm 116-1:5
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop/Mariental)
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Maandag 13 Junie
Skrifgedeelte: Efesiërs 6:10-20
Fokusgedeelte: Efesiërs 6:16
Die skild van geloof – vertroue

G

elowiges moet nie naïef wees oor die dodelike aanvalle wat die
Bose (die duiwel en sy magte) op ons rig nie. Openbaring 12 en 1
Petrus 5 leer nie verniet dat die Bose soos ’n woedende leeu op aarde
rondloop om ons dood te maak nie. Hy is gevaarlik en slu. Hy gebruik
my eie sondige natuur en begeertes teen my. Hy rig die versoekinge
van die sondige wêreld soos vuurpyle wat op my neerreën en hy loods
die pyn en leed van beproewing soos ’n aanval van agter af teen my.
Teen hierdie aanvalle kan ons nie uit eie krag staande bly nie. Daarom
roep die Here ons in vers 10 op om ons krag vir die stryd by Hom en
in sy almag te kom soek en te vind. Hy gee vir ons ’n volledige en
kragtige wapenrusting waarmee ons in die stryd teen die Bose kan
staande bly. Christus het die Bose oorwin en Hy het die wapenrusting
waarmee ons saam met Hom kan oorwin.
Een van die kragtigste wapens wat die Bose in sy aanval op ons
gebruik, is vrees. Vrees waarmee hy ons wil losruk van God en ons
in ons swakheid wil oorweldig. Vir die soldaat in die Bybelse tyd was
brandpyle een van die mees gevreesde wapens van die vyand. Dit is
’n vreesaanjaende gesig as ’n salvo van brandende pyle op jou afgeskiet word, en die verwoesting, besering en dood wat dit bring, was
verskriklik. Die soldaat se enigste verdediging teen hierdie brandpyle
was sy skild. Net so skrikwekkend is die vrees wat die Bose my
aandoen met versoekinge wat my lewe kan verwoes of beproewinge
wat soos ’n vuur in my brand, met die vrees dat God nie in staat is om
my te red of te help nie.
Daarom gee die Here vir ons die skild van geloof – in besonder: geloofsvertroue – om hierdie aanvalle van die Bose af te weer! Vertroue
om te weet dat die Here my nooit in die steek sal laat nie, dat niks
my ooit uit sy hand kan ruk nie! Vertroue in die Here om te weet dat
Hy selfs in die grootste beproewing altyd by my sal bly om my deur
dit te dra. Vertroue om te weet dat al verstaan ek nie wat gebeur nie,
God steeds sy plan vir my lewe ten goede deurvoer. Vertroue op God,
omdat Jesus Christus reeds die Bose oorwin het, is die gelowige se
antwoord op vrees.
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Ervaar jy vrees? Vrees vir moeilike omstandighede, vrees vir die
beproewing op jou pad, vrees vir die seerkry in versoeking? Gaan
in die geloof na die Here en kry weer jou skild van vertroue by Hom,
Hy sal jou vrees verander in vertroue! Hou dan daardie skild van jou
geloof hoog as die brandpyle van die Bose op jou neerreën.
Sing: Skrifberyming 14-3:1, 2
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
Dinsdag 14 Junie
Skrifgedeelte: 1 Timoteus 1:3-20 (AFR2020)
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 1:3, 18, 19
God se Woord dring ons tot volharding

T

imoteus kry in vers 3 opdrag om dwalinge in Efese te bestry. Vers
4-11 beskryf dat hierdie dwalinge daaroor gaan dat mens se verlossing bepaal word deur sake soos jou herkoms (geslagsregisters),
kulturele gebruike, stiptelike onderhouding van die wet, ensovoorts.
Paulus beskryf dan in vers 12-17 dat verlossing verkry word deur
Christus alleen, uit genade alleen, deur geloof alleen, soos verkondig
vanuit God se Woord alleen, tot eer van God alleen!
In vers 18-19a sê hy dan hoe Timoteus dit kan regkry om hierdie
opdrag met volharding uit te voer: deur die krag van die Heilige Gees
wat God deur sy Woord in hom werk.
Die opdrag wat Timoteus ontvang het, is nie ’n maklike taak nie.
Dis ’n oorlogstryd met verskeie moeilike uitdagings wat Timoteus sou
kan laat val in sy geloof. Maar die opdrag kom nie bloot van Paulus af
nie. Dit kom van God self af.
En omdat die opdragte deur die geïnspireerde Woord van God
(profesieë) na hom kom, kan Timoteus weet dat die Heilige Gees hom
dan ook inspireer en in staat sal stel om hierdie moeilike, maar goeie
taak met volharding uit te voer.
God self gee aan elke gelowige die opdrag om sy Woord te leef én
suiwer aan ander oor te dra (ooreenkomstig die vermoëns wat God
vir ons gee).
Ook ons kan dit slegs regkry omdat dit God se geïnspireerde Woord
(profesieë) is wat ons hierdie opdragte gee en omdat die Heilige Gees
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ons daardeur inspireer en in staat stel om hierdie moeilike, maar goeie
taak met volharding uit te voer.
Sing: Psalm 119-1:11, 39
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop/Mariental)
Woensdag 15 Junie
Skrifgedeelte: 2 Timoteus 2:1-13
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 2:1
Deur die genade in Christus sterk en toegewyd aan God

G

ister het ons gelees dat Timoteus die opdrag kry om dwaling te
bestry! Vandag lees ons in vers 2 dat hy bekwame manne moet
toerus om die Woord van God suiwer aan ander oor te dra. Ook hierdie
opdrag is nie maklik nie, want vers 3 roep hom op om ontberinge te
verdra teen mense wat hom wil teenstaan in hierdie opdrag; vers 4
maan hom om gefokus te bly op die kern van die evangelie en nie
verstrengel te raak in onbelangrike sake nie; en vers 5 waarsku hom
om nie “kort paadjies te probeer vat” nie, maar om getrou te bly aan
God se Woord.
Ook hierdie opdrag hoef Timoteus nie in eie krag te doen nie. Deur
die genade van verlossing, vergifnis en versoening wat God in Jesus
Christus gee, kan God se Gees nou ook in en deur hom werk sodat
hy sterk kan wees en toegewyd hierdie taak kan uitvoer. Wanneer hy
volhard, sal hy ook beloon word (vs 6, 11, 12). Maar selfs al struikel
hy soms in sy toewyding, moet hy nie in God se ewige onbreekbare
getrouheid twyfel nie (vs 13).
As gelowiges het ons ook die taak om mekaar toe te rus om God se
Woord te leer ken, sodat ons dit weer aan ander kan oordra, byvoorbeeld gedurende huisgodsdiens, Bybelstudies, of enige geleentheid
waar gelowiges saam nadink en besin oor God se Woord (vs 7). Deur
God se genade in Christus lei Hy ons deur sy Gees om insig in sy
Woord te ontvang, sodat ons sterk kan wees en toegewyd in sy diens
kan staan.
Sing: Skrifberyming 14-1:2 (Sb. 73:2)
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop/Mariental)
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Donderdag 16 Junie
Skrifgedeelte: Matteus 25:31-46
Fokusgedeelte: Matteus 25:40, 45
Klein dingetjies

G

od se wêreld … en die wêreld vandag: In hierdie stukkende en
(hart)seer wêreld moet ons getuies wees. Ons getuienis spreek
veral in die klein dingetjies – in dit wat ons doen of nie doen nie. Dit
spreek uit ’n glas water aan ’n dors mens; uit ’n kleed aan wie nie het
nie; uit ’n besoek aan ’n siek mens en uit ’n tronkbesoek.
In die klein dingetjies van die lewe gee God se Skepperhand aan
my die gawe van lewe. God se hand voed my, versorg my en vergeet
my nie. God se sorg gee aan my ’n plek onder sy son en wil ook in die
klein dingetjies deur my ’n boodskap aan die lewe deurgee.
In die klein dingetjies is die speserye van die lewe. Getrouheid in die
klein dingetjies is die geheim van ’n geseënde lewe, van ’n beskawing
en die adel van ’n loopbaan. Getrouheid en gehoorsaamheid in die
klein dingetjies is die dryfkrag, die kragopwekker en enjin van die
lewe. Daarom moet dit in die werkswinkel van die lewe dreun en zoem
van klein dingetjies. Ook die klein skakeltjie in die lewensketting maak
’n belangrike en onmisbare onderdeel uit in die ratwerk van God se
uurwerk.
In die eindoordeel sal God van jou rekenskap vra oor wat jy met die
klein dingetjies gedoen het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie (Sag. 4:10). Die fyner besonderhede en nuanses is inderdaad belangrik. ’n Mens se getrouheid word immers getoets daaraan
of jy die geringstes versorg het. Wie dit ignoreer of minag, sal daarvan
rekenskap moet gee.
Onthou die klein dingetjies in die lewe. Gee besondere aandag
aan die geringstes. Dit voltooi die legkaart in jou en ander se lewe!
Die klein dingetjies is die lewe ter wille en voeg waarde toe! Dit gee
kleur en geur aan die groter landskap.
Sing: Psalm 128-1:1, 4
Dagstukkie Almanak 2012
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Vrydag 17 Junie
Skrifgedeelte: Psalm 15:1-5
Fokusgedeelte: Psalm 15:5
Deur Christus alleen!

D

awid se twee vrae roep elke leser van hierdie psalm tot biddende
selfondersoek. Baie eiewillige mense neem die Naam van God
op hulleself, wil sy kinders, sy uitverkore volk wees, maar is nie bereid
om die verbondseis van totale heiligheid op te neem nie. Hebsug
begeer altyd wins sonder enige insette.
Dawid bou hier voort op die lering van Psalm 14, dat elke dwaas
uitkenbaar is in sy ontkenning van God. Net só, maar teenoorgesteld,
leer Psalm 15, is die wyse identiﬁ seerbaar in sy volkome toewyding
aan die HERE.
Die hoogste voordeel denkbaar is om altyd onbeperkte toegang tot
God te hê. Dawid rig sy retoriese vrae direk aan God, want God IS die
norm wat in die hemelse heerlikheid geld, niemand wat liefdeloos en
aanstootlik lewe, kan deel in die ryk van die Heilige nie.
In verse 2-5a word ’n hele lys verduidelik, van hoe elkeen aan
die eis van God se heilige Wet moet voldoen, om te kwaliﬁseer vir
hemelse inwoning. Wie dit onder leiding van die Gees van die waarheid bestudeer, in diepe selfondersoek, besef beslis dat ek nooit in
eie krag daarby kan kom nie. Ek kan myself nie red nie!
Dawid beloof dat die persoon wat in gehoorsaamheid aan hierdie
hoogste eis slaag, in ewigheid nie sal wankel nie, omdat God se waarheid ewig en onveranderlik is.
Psalm 15 verkondig dus troosvol en profeties die volledige versoening in Jesus Christus, dat Hy alleen die weg en die waarheid en die
lewe is, die Persoon wat my onbeperkte toegang tot God skenk, in sy
volkome oﬀer van volmaakte gehoorsaamheid.
Bekyk elke eis en die voldoening daarvan in verse 2-5 nou biddend,
in selfstudie van die Woord en verwonder jou opnuut aan die heerlike
genade wat jy ontvang het, om jou lewe biddend te kan verander!
Sing: Psalm 15-1:2
Ds. LJ Erasmus (Lou) (Naboomspruit)
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Saterdag 18 Junie
Skrifgedeelte: Efesiërs 2
Fokusgedeelte: Efesiërs 2
God skep sy kerk wat lewe en één is

O

ns ken die dood. Dikwels stap ons verby ’n dier wat doodgery is
en sien die verminkte liggaam en ruik die ondraaglike reuk. So
en baie erger was ons en sou ons gebly het as God nie anders besluit het nie. Ons sondige begeertes en ons wilde drange om te doen
waarvoor ons lus is, het ons doodgewurg. God, die Regverdige, sou
ons ewig moes straf.
Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons innig lief. Hierdie
“maar” van God maak die verskil tussen ons geestelike dood en ons
nuwe lewe. God stuur sy Seun in die stinkende, ontbinde wêreld in om
dit wat ons doodwurg, die sonde, op Hom te plaas. Met sy goddelike
krag staan ons Here op uit hierdie dood en ons saam met Hom. Ons
lewe nie net nie, maar ons is God se nuwe skepping.
Deel van die dood was verdeeldheid onder ons: ons was vyande
van mekaar, vervreem van God se volk, sonder Christus, sonder
hoop en sonder God in die wêreld. Maar (weer die “maar” van God
se genade) Christus is ons Vrede en daarom ons Vredemaker. Hy
neem die vyandskap weg en skep die kerk uit alle volke en tale. Die
kerk word nou sy huisgesin en kom onder die Koningsheerskappy
van Christus. God bly nou in ons deur sy Gees en ons kan dus nooit
meer sonder God wees nie.
Dank God vir sy kunswerk, die kerk, jy en ek! En leef in vrede met
mense in jou eie kerk en in ander kerke.
Sing: Skrifberyming 27 (12-2):4, 5
Prof. BJ de Klerk (Ben)(Emeritus)
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Sondag 19 Junie
Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26 (AFR83)
Fokusgedeelte: Johannes 4:13, 14
Kom kry van die lewende water wat ewige lewe gee by Jesus
Christus

J

esus in gesprek met ’n Samaritaanse vrou by die put waar sy kom
water skep het. ’n Gesprek begin wat vir haar van lewensbelang
sou wees. God gee aan mense water uit ’n put om die gewone dors
te les. Maar God gee ook ’n groter geskenk. Hy stuur sy Seun na die
wêreld om verlossing te bring. Op daardie oomblik weet sy nog nie
“Wie dit is” wat met haar praat nie. Jesus wil haar juis tot die kennis
bring dat hy die Messias is. Hy wil hê sy moet verder uitvra, sodat sy
die een sou wees wat lewende water vra. Die mense van Jesus se
tyd het vloeiende water vir hulle reinigingsgebruike, soos in ’n rivier
of fontein, “lewende water” genoem. Jesus praat dan van “lewende
water” om die nuwe, ware, ewige lewe wat Hy kom bring het, aan te
dui.
“Mevrou,” sê Jesus, “die water wat Ek jou (en almal wat dors na
die ewige lewe) sal gee... is anders.” Die werkwoord wat Jesus in
die gesprek gebruik, dui op ’n eenmalige gee, wat dan genoeg is om
dors te les. Wie een keer van die “lewende water” gedrink het, sal
nooit weer geestelik dors kry nie. Nie dat jy nie die genade van God
elke dag in jou lewe nodig het nie! Maar nadat jy van die water wat
Jesus gee, gedrink het, is dit so dat die Heilige Gees dit in jou ’n altyd
vloeiende fontein maak.
Jesus sê: “Wie van die water drink ...” Almal word genooi na die
water wat Hy gee, nie net Jode nie. Ook die Samaritane, heidene, en
deur die eeue, jy en ek.
Die Samaritaanse vrou kon vir haar dorpsmense gaan vertel van
die Messias wat die “lewende water” gee. Al het sy ’n sondige verlede
gehad, word sy ’n vurige getuie. Op haar getuienis was daar baie
vrug.
Kom kry dan van die lewende water by Jesus Christus.
Sing: Skrifberyming 18-6:1-6
Ds. JF Mouton (Koos) (emeritus)
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Maandag 20 Junie
Skrifgedeelte: Titus 2:1-14 (AFR83)
Fokusgedeelte: Titus 2:1; Heidelbergse Kategismus Sondag 12
v/a 32
Verkondig die gesonde leer

O

ns Here Jesus Christus is bestem en aangestel en gesalf tot ons
ewige Koning soos ons dit bely in Sondag 12 van die Kategismus.
Hy regeer oor ons met sy Woord en Gees en Hy is die Koning van
alle konings! Die Here van die here! Dit is ’n kosbare waarheid en die
gesonde leer wat ons aanhang.
Ons as Christene is deel van Christus se liggaam. Ons is deelgenote
van sy salwing en dit beteken dat alle gelowiges in Jesus Christus se
diens staan. Dit is ’n baie groot verantwoordelikheid om ’n Christen
te wees. Jesus Christus roep jou om in sy diens te staan as profeet,
priester en koning. Genadiglik het God sy Woord vir ons gegee om
ons te begelei en te leer wanneer dit kom by ons dienswerk vir die
Here.
Onder leiding van en geïnspireer deur die Heilige Gees, het Paulus
drie herderlike briewe geskryf. Hy het twee vir Timoteus geskryf en
een vir Titus. Hierdie herderlike briewe, wat ook as die pastorale briewe bekendstaan, is baie prakties en ons as gelowiges kan baie by
hierdie briewe leer wanneer dit kom by ons dienswerk vir die Here.
’n Baie belangrike aspek van ons dienswerk is dat ons die gesonde
leer moet verkondig en daarvolgens moet lewe. Ons sê dus nie net ons
is Christene nie, ons lewe ook soos Christene. Die gesonde leer is die
evangelie soos dit vir ons in die Bybel suiwer geleer word. Gelowiges
moet dus geanker wees in die waarheid van God se Woord en dit
uitlewe. Dit help nie om God net met woorde te verkondig en dan met
jou leefwyse so te lewe asof Hy nie bestaan nie. Dan kom mens nie
jou roeping as gelowige na nie. Maak dus tyd om Bybel te lees, sodat
jy ook in jou verhouding met God kan groei en dat die gesonde leer
uit jou lewe kan uitstraal!
Sing: Psalm 25-1:2
Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) (Boksburg)

• 183 •

Dinsdag 21 Junie
Skrifgedeelte: Johannes 15:1-8
Fokusgedeelte: Johannes 15:4
Om in Jesus te bly, en Hy in my

I

n die Boland was daar party dae omtrent nie kinders in die skool nie.
En as die onderwyser vra waar die kinders dan is, antwoord hulle
vriende: “Hulle draai stokkies, Juﬀrou.” Dit het beteken die kinders is
in die wingerde besig om lootjies van een kultivar op die stok van ’n
ander kultivar met sterk wortels in die entgleuﬁe teen die stam in te
skuif en die lootjies met lappies vas te draai.
So, kan ons sê, is óns deur ons wedergeboorte (vgl. Joh. 3:3-6) in
Jesus Christus ingeskuif en vasgedraai sodat ons in sy wortels vasgroei en uit Hom vrug dra.
Jesus beveel in Johannes 15:4 ons moet sorg dat ons in Jesus
vasgegroei bly, en dat sy lewenssap deur ons lewe opstoot. Wat doen
mens om die opdrag na te kom? Kyk wat sê Johannes in sy eerste
brief hieroor:
• Omhels Jesus met jou geloofsarms, en hou vas (vgl. 1 Joh. 5:1).
• Moenie in sonde vassit nie (vgl. 1 Joh. 3:5).
• Volg Jesus – dra vrugte wat wys dat jy lewe soos Jesus gelewe het
(vgl. 1 Joh. 2:5-6).
• Wees veral bewus van die sentrale plek waar God liefde in sy hart
hou (vgl. 1 Joh. 4:16). Hieroor dink ons verder in môre se dagstukkie.
• Wees voortdurend bewus van die Gees in jou (vgl. 1 Joh. 2:27;
4:13).
Wie so in Jesus lewe, lei God om nog meer vrugte te dra. Daar
is egter ook mense wat sê dat hulle in Jesus geënt is, maar hulle
vrugte wys nie dat Jesus se lewenssap in hulle lewe opstoot nie. Een
kommentator sê hierdie mense is toeskouers in die kerk. Hulle is
dáár, maar hulle lewe nie Jesus nie. Hulle sit en kyk hoe ander mense
Jesus volg. Sulke lote sny God self af.
Ons Christene is om ’n rede na Christus vernoem (HK v/a 32). Ons
bly Hom leef, want Hy is in ons.
Sing: Skrifberyming 20-2:1, 7
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)
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Woensdag 22 Junie
Skrifgedeelte: Johannes 15:9-17
Fokusgedeelte: Johannes 15:9
God se liefde draai lewens om

O

ns lewe word gekenmerk deur Jesus se lewenssap wat deur ons
vloei en vrug laat dra (Joh. 15:1-8). In die volgende paragraaf
vertel Jesus hoekom liefde so ’n spesiale vrug is.
Liefde is eerstens ’n spesiale vrug omdat liefde direk uit God se
hart kom en in ons lewens opstoot. Verse 9-10 sê liefde kenmerk die
verhouding tussen die Vader en die Seun. Hulle liefde is die dryfveer
agter die Seun se neersit van sy goddelikheid, neerbuig na die aarde,
en inbuk onder ons sonde in (vgl. Joh. 3:16). En hierdie selfde liefde
vloei in ons lewe. Jesus sê elders as ons selfverloënend liefhet soos
Hy, sal almal weet ons is sy volgelinge (Joh. 13:34-35).
Tweedens, liefde is om ’n prys te betaal tot voordeel van ’n ander.
Liefde is ’n daad van ander bo myself stel. Vers 13 sê dat Jesus juis
gewys het wat liefde is deur nie aan Homself te dink nie, maar aan
ons. En so ver het hy hierdie liefde geneem dat Hy bereid was om sy
lewe te gee sodat ons kan lewe. Dit is hierdie praktiese voorbeeld van
doen wat Hy ons aanmoedig om na te volg.
Derdens, liefde neem die inisiatief (vs 16). God het ons eerste
liefgehad. Toe ons nog niks kon doen om Hom te beïndruk nie, het Hy
ons gekies om sy lewe voor te gee. Liefde gee die eerste tree (vgl. 1
Joh. 4:19).
Vierdens, liefde verander verhoudinge. Vers 15 sê dat Jesus se
liefde ons status voor Hom verander het. Voorheen was ons soos
slawe voor God, nou noem Jesus ons sy vriende (vgl. Gal. 4:7ev.).
Laat dit ’n oomblik insink: Jesus noem ons sy vriende! En dit is sy liefde wat ons so nader aan Hom getrek het.
Vyfdens, ’n lewe van liefde bring ’n ander vrug – blydskap (vs 11).
Kyk, Jesus se lewenssap stoot liefde in jou op. Hoe kan jy vandag
die vrug leef?
Sing: Skrifberyming 9-5:1, 2
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)

• 185 •

Donderdag 23 Junie
Skrifgedeelte: Johannes 15:18-27
Fokusgedeelte: Johannes 15:18-27
Christofobie

D

aar is baie fobies, een webwerf lys 100. Christofobie – ’n irrasionele
vrees of haat vir Christene – het nie die lys gehaal nie. Tog is daar
’n groeiende vooroordeel teenoor Christene.
In Johannes 15:18-27 sê Jesus ons moenie verbaas wees as ons
hierdie haat teëkom nie. Jesus het immers self hierdie haat beleef.
Die haat het mense sover gebring om Hom te verneder, bespot en
kruisig. Hy weet waarvan Hy praat. En dan sê Hy (vs 20) ons kan
verwag om ook vervolg te word – sy lewenssap loop immers deur ons
lewe (vs 1-8) en ons is sy volgelinge en vriende (vs 9-17). Dit kan nie
anders dat met ons gebeur wat met Hom gebeur het nie.
Jesus verduidelik waar hierdie haat vir Hom en sy naamgenote
vandaan kom (vs 22-25): As Hy voor jou staan en jy jou in Hom spieël,
sien jy jou sonde. Die helder lig van sy heerlikheid en sy voorbeeld kla
mens aan. Mens voel skuldig. My selfbeeld word ondermyn. Ek voel
in my gewete aangespreek om my lewenstyl te verander, maar ek wil
nie. Hierdie proses is pynlik. Haters het ’n manier om hierdie pyn te
vermy – neem die pyn, skakel dit om in haat, en sit dit op Jesus en sy
volgelinge neer. Dan is my pyn húlle skuld en hoef ek niks daaraan
te doen nie.
Maar Jesus leer ons ook hoe om in so ’n vyandige wêreld te leef
(vs 26-27). Getuig! Vertel! Hoe sal ons weet wat om te sê? Die Gees
sal ons voorsê wat in Jesus se hart is. Waaroor? Die waarheid. En
hier is die kruks: In Johannes se Evangelie is “waarheid” meestal dat
Jesus regtig gekom het om mense van hulle sonde te verlos. Dis
waaroor ons getuig: “Ek is nie bang om my sonde in die oë te kyk nie.
Daar is ’n heerlik bevrydende manier om van my pyn los te kom. By
Jesus is daar vergewing, herstel, identiteit, ’n nuwe begin. Ek bly in
Hom, eerder as in my pyn.”
Christofobie is ’n geleentheid om fyn te luister. Waar wil U dat ek
oor u heerlike verlossing getuig ...?
Sing: Psalm 124-1:4, Psalm 107-1:5-7
Ds. JP Fleischmann (Johan) (Kaapstad)
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Vrydag 24 Junie
Skrifgedeelte: Johannes 17:20-26
Fokusgedeelte: Johannes 17:22, 23
Aan die eenheid onder gelowiges sal die wêreld weet dat die
Vader die Seun na die wêreld gestuur het

I

n die skadu van die naderkomende kruis tree Jesus priesterlik in vir
Homself, sy dissipels, en vir almal wat deur die dissipels tot geloof sal
kom. Jesus bid vir bewaring en heiliging van sy volgelinge, (vs 11, 12)
vir die eenheid van die gemeente/kerk (vs 24-26) en die verheerliking
van die gemeente/kerk (vs 24-26).
Jesus weet dat daar mense sal wees wat die prediking van die
apostels sal aanvaar. Uit die klein groep van dissipels sal Christus
se kerk op aarde groei. Christus bid vir hulle eenheid. Soos daar ’n
eenheid tussen die Vader en die Seun is, moet daar ’n goddelike
eenheid tussen Vader, Seun en die gelowiges wees. Natuurlik werk
die Heilige Gees in dit alles.
Die eenheid lê in die woord “in”. Die Vader is “in” die Seun. Die
Seun is “in” die Vader. Dit is ’n eenheid waar geen skeiding moontlik
is nie.
Dan gaan dit oor na die lewe van die gelowiges. Die wêreld (heidene) sien dan dat die lewe van die gelowiges anders is. Dat die
gelowiges iets besit wat hulle, die ongelowiges, nie het nie. En hierdie
manier van lewe is dít wat die ongelowiges na die kerk, en na Jesus
laat kom. Om te vra: Gee ons ook van dít wat julle het!
Tragies dat sondige verskeurdheid veroorsaak het dat gelowiges
verdeel is in baie kerke en groeperinge. Dit is die roeping van
gelowiges om hierdie verskeurdheid te herstel en tot ware eenheid in
Christus te kom. Hoekom? Dat die wêreld (ongelowiges) sal kan weet
dat die Vader die Seun gestuur het ... tot redding, verlossing, eenheid
in die geloof.
Wat doen jy en ek om eenheid van geloof in Christus te herstel en
te bewaar?
Sing: Skrifberyming 12-2:1, 5
Ds. JF Mouton (Koos) (emeritus)
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Saterdag 25 Junie
Skrifgedeelte: Filippense 3
Fokusgedeelte: Filippense 3:7-16
Glo en doen, daarin lê eenheid met Christus

D

iensbaarheid is iets waaroor gelowiges dikwels praat. Tog is dit
minder ’n saak van praat en eerder ’n doen-ding.
Paulus voel baie sterk daaroor dat dit nie jou werke is wat jou red
nie (soos ons dit ook bely), en tog is dit wat ons doen en dit wat ons
glo soos ’n koeksister vervleg in ons teks. Om die balans tussen glo
en doen reg te verstaan, moet gelowiges egter weet dat hulle waarde
nie lê in wie hulle self is of self doen nie, maar in Wie Christus is en
wat Hy gedoen het. Paulus leer ons om só sterk daaroor te voel dat
ons ALLE ander dinge as “gemors” sal beskou sodat Christus juis my
alles kan wees.
Dit behoort ons enkele wens te wees om Christus te ken, so naby
dat dit voel of jy saam met Hom gesterf en opgestaan het. Dit is egter
geen rede om hoogmoedig te wees nie. Die diens (amp) van die gelowige word juis aangevuur omdat Christus my reeds syne gemaak het.
Daarom moet ek en jy ons inspan om op die regte pad te bly en koers
te hou.
Wanneer ons die Woord van God gebruik om almal om ons dop
te hou en tot verantwoording te roep, verstaan ons nog nie die volle
betekenis van die amp van die gelowige nie. Dit begin by Christus
wat my waarde gee om weer te kan hoop, om sin in die lewe te hê.
Sy oﬀer roep my op om my in te span in sy diens, en tot diens van my
naaste.
Glo en doen, daarin lê eenheid met Christus.
Sing: Skrifberyming 15-7:1, 2
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)
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Sondag 26 Junie
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 3:10-23 (AFR83)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 3:16, 17; Heidelbergse Kategismus
Sondag 12 v/a 32
Die tempel van God

O

ns belydenis in Sondag 12 bestaan uit twee dele. Die eerste deel
handel oor Christus. Die tweede deel gaan oor my en jou, ons
as Christene – die heilige gemeenskap van die Here. Christus en
Christen gaan saam en is onlosmaaklik een. Dit is soos ons dit in
die Kategismus ook bely: “… deur geloof is ek lid van Christus, ek is
onskeibaar een met Hom.” Wat wonderlik is, ons mag sy erenaam
dra: Christen!
Ons moet wel onthou dat Christen-wees ’n groot verantwoordelikheid
is. Jesus Christus roep jou om in sy diens te staan as profeet, priester
en koning as deel van ’n gemeente. Genadiglik het God sy Woord vir
ons gegee om ons te begelei en toe te rus.
Wanneer dit kom by ons dienswerk vir die Here, is dit baie belangrik dat ons as gelowiges met mekaar oor die weg moet kom en
saamwerk tot eer van die Here. Die kerk is immers Christus se liggaam. Gelowiges moet saamwerk, God eer en mekaar vashou in ’n
vreemde wêreld. Dit is die hele punt wat Paulus in 1 Korintiërs 3 wil
maak. Die gemeente is saam God se tempel soos ons in vers 16 en
17 lees. Net soos wat God in die tempel teenwoordig was, so woon
die Heilige Gees in die gemeente as sy tempel. Niemand mag die
tempel van God beskadig nie, want dit is heilig.
Die tempel, die gemeente is deur God gekies en moet dus van die
wêreld onderskei word. Ons as gelowiges is in die wêreld, maar nie
van die wêreld nie. Die kerk en veral die Christen se geroepenheid
moet altyd sigbaar wees, maak nie saak wat nie. Dit hoekom ons in
die kerk altyd Jesus se liefde moet waardeer, dit besef en ook uitstraal
na buite.
Mag God jou vandag in sy diens gebruik.
Sing: Psalm 118-1:11, 14
Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) (Boksburg)
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Maandag 27 Junie
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:3-14
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:4, 5 (AFR83/AFR20)
God kies ons om sy kinders te wees, volhard daarom in jou
roeping as sy kind

P

aulus skryf aan die hawestad Efese en verduidelik vir hulle van
die kerk wat dien as die liggaam van Christus, waarbinne elke
gelowige ’n rol speel. Elke gelowige het ’n spesiﬁeke doel om te
vervul sodat die liggaam doeltreﬀend kan werk in die koninkryk van
God. Om deel te wees van die doeltreﬀende rol wat gespeel word,
ontvang elkeen gelowige ’n besondere taak – dit is aan ons gegee
nog lank voordat ons gebore is, voor die grondlegging van die aarde.
God het die uitverkorenes bestem om sy kinders te wees, Hy het ons
gekies vir Homself.
Deurdat Hy ons gekies het, word ons belangrikste roeping bekend,
ons is die kinders van God. As sy kinders verwag God van ons om
heilig en onberispelik te lewe voor Hom, maar ons kan nie, en daarom
het Hy ook Christus vir ons gestuur sodat Hy ons kan bevry van ons
swakheid as mens, ons ongehoorsaamheid vergewe wat ons daagliks
doen. Nog meer as dit, lei die Heilige Gees ons in ons stryd om te stry
teen die versoekings van die vyand, in ons heiligmaking, om meer te
word soos wat God van sy kinders verwag. Dit gebeur deur die leiding
van die Heilige Gees in ons.
Kind van God: dit is ons eerste amp wat ons as gelowige beklee;
voordat ons diaken, ouderling of predikant is, word ons eerste gekies
as kind van God. Omdat ons kinders van God is, laat ons lewe in ons
roeping as ’n kind wat gehoorsaam luister na die leiding van die Heilige
Gees. Sodoende dra ons by in ons rol in die liggaam van Christus,
waarvan Hy die hoof is. Deur ons voorbeeld in gehoorsaamheid, bemoedig en versterk dit ook ander gelowiges om te volhard in hulle
amp as kind van die Lewende God.
Sing: Psalm 119-2:1, 3, 27
Teologiese Student EA Venter (Erasmus)
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Dinsdag 28 Junie
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:15-23
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:16, 17 (AFR83 / AFR20)
Deur God se uitverkiesing is ons saam sy kinders, bid daagliks
vir mekaar

G

od het ons deur sy genade uitgekies om sy kinders te wees.
Omdat ons deel van een liggaam is, waarvan Christus die hoof is,
lewe ons saam in die koninkryk van God. Ons sien Paulus bid vir die
gelowiges dat hulle gevul sal word met die wysheid en die kennis oor
God, sodat die gelowiges God kan ken. Die kennis waarvan Paulus
hier praat, is die kennis om die doel van God se weë te verstaan.
God se heilige raadsplan in alles situasies, goed of sleg. Die kennis
waaroor hy skryf, handel oor die vermoë om onderskeid te tref. Dit het
uiteindelik ook te doen met die gawe van onderskeiding.
God wys ons dat ons, in ons roeping as kind van God, nie alleen in
hierdie amp staan nie. Ons medegelowiges wat saam met ons in die
amp staan, het ook gebed en ondersteuning nodig. God leer ons, deur
Paulus, onder die leiding van die Heilige Gees om ook vir mekaar in
ons amp as kind van God te bid, sodat ons die wysheid sal ontvang
en die kennis om te onderskei. Waarvan moet ons onderskei? Onderskei in die valse kortstondige hoop wat die wêreld bied en watter
wonderlike en ewige hoop daar te vinde is in God.
Christus doen dit konstant vir ons ook as Middelaar by die Vader.
Christus doen voorbidding vir ons by God. Dit is ook sy diens as
Priester, sodat die kinders van God gevul kan wees met die kennis en
wysheid om God beter te kan ken en verstaan. Laat ons vir mekaar
bid vir wysheid en kennis, meer as dit, laat ons diensbaar wees as
kinders van God en vir ander bid, in plaas daarvan dat ons wag dat
ander vir ons kom bid vir wysheid, kennis en hoop.
Sing: Skrifberyming 3-4:1-3; Lied 478:1, 2
Teologiese Student EA Venter (Erasmus)
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Woensdag 29 Junie
Skrifgedeelte: Filippense 1
Fokusgedeelte: Filippense 1:3-11
Bly groei in jou dienswerk as gelowige. Dit eer God.

H

oe gaan dit met jou indiensopleiding as gelowige? Is jy medewerker
of “kliënt”?
Paulus dank die Here vir gelowiges wat hulle diens (amp) ernstig
opneem, en saam met hom gewerk het sodat die evangelie verkondig
kon word. Hierdie samewerking was deel van die goeie werk, waarvan
Paulus oortuig was dat God in hulle begin het. Maar gelowiges kan
nie stagneer nie, ons bly groei, want dit kan eers tot ’n einde kom
wanneer Christus Jesus weer kom.
Hoe na lê medegelowiges aan jou hart? Dit gebeur wanneer ons
deel het aan mekaar se lewens, wanneer ons die genade en die pyn
deel soos die een liggaam wat God bedoel het dat ons moet wees.
Tog moet die kern daarvan wees dat ons ook soos een die goeie
boodskap van redding deel en verdedig.
Selfs dan is die groei nie klaar nie, want ons moet ook in ons karakter voor God en mekaar groei. Hiervoor bid Paulus spesiﬁek vir sy
medewerkers in Filippi: “… dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in
begrip en fyn aanvoeling.”
Dit bring ons dan ook by ’n baie belangrike karaktereienskap van
’n gelowige wat sy diens (amp) en roeping verstaan, naamlik om te
kan onderskei wat regtig belangrik is in hierdie lewe en in ons geloof.
Want wie kan onderskei, en dus nie vashaak by godsdienstige of selfsugtige onbenullighede nie, hulle sal in die regte verhouding tot God
wees.
Kom ons oefen hard in ons dienswerk as gelowiges, sodat ons in
die regte verhouding met God kan wees, tot sy lof en eer.
Sing: Skrifberyming 15-7:4, 5
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)
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Donderdag 30 Junie
Skrifgedeelte: Habakuk 3
Fokusgedeelte: Habakuk 3:17, 18
Ons blydskap is persoonlik

H

abakuk bid hierdie gebed van hoofstuk 3 in die wete dat God baie
swaar beproewinge oor die volk gaan bring deur die komende
ballingskap na Babel. Só swaar dat vers 17 sê daar gaan menslik
gesproke niks meer wees om oor bly te voel nie.
Wanneer ons van blydskap praat, sê ons gewoonlik dat ons bly
is oor iets of iemand. Dit wil sê dat blydskap iets is wat ek oor iets of
iemand voel. Die profeet sê egter dat hy steeds bly kan wees in die
omstandighede van vers 17, want sy blydskap is nie oor iets of iemand
nie. Sy blydskap is in ’n Persoon geleë. Die aard van sy blydskap is
daarom radikaal anders.
God self is die bron van ’n gelowige se blydskap. Daarom gebruik
Habakuk ook God se Verbondsnaam (Jahweh) en lê die klem op God
wat sy Redder is.
Ware blydskap realiseer dus in die lewende verbondsverhouding
met God, waar ons vanuit sy reddende genade leef. Wanneer ’n mens
in lewende gemeenskap met God leef, is blydskap nie meer net ’n
gevoel nie; blydskap word ’n lewenswyse waardeur ek God verheerlik
en die kwaad bestry. En wanneer God die bron van ons blydskap is,
gebeur daar nogtans die wonder dat ’n gelowige so baie vind om oor
bly te kan wees.
Wees getroos, ons blydskap is nie ’n gevoel wat ons self moet aktiveer nie. Ons blydskap is Persoonlik, dis in die God van ons heil geleë
wat sy Seun vir ons geoﬀer het en sy Gees in ons harte uitgestort het.
Sing: Psalm 97-1:1, 7
Ds. RA Bain (Ronald) (Orania)
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JULIE 2022
TEMA: Evangelisasie en ekologie

S

oos ons in Junie gehoor het, staan elke gelowige in ’n besonderse diens.
Hierdie amp waartoe God ons geroep en gesalf het, word eerstens
duidelik in die gemeentelike lewe, maar dan ook in ons optrede teenoor die
mense wat buite die geloof staan, sowel as die omgewing waarin ons ons
bevind. Gedurende Julie gaan ons dan op hierdie twee sfere van ons lewens
fokus: evangelisasie en ekologie.
Die dagstukkies oor evangelisasie (1 tot 15 Julie) en ekologie (16 tot 31
Julie) gaan poog om op ’n praktiese wyse raad te gee oor hoe ons as gelowiges
tot eer van God diensbaar kan wees. Daar gaan dus sterk gefokus word op
die “hoe”, “waar” en “wanneer” van evangelisasie en ons verhouding met
die omgewing. Mag ons hierdeur versterk word in die uitleef van ons amp as
gelowiges.
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Vrydag 1 Julie
Skrifgedeelte: Matteus 28:16-20
Fokusgedeelte: Matteus 28:18-20
Jesus proklameer sy alomvattende heerskappy

J

esus se woorde in hierdie Skrifgedeelte is meer as net ons
sendingopdrag. Dit kan gesien word uit die vier keer herhaalde
ALLES in hierdie paar sinne:
ALLE
mag in die hemel en op die aarde …
AL
die nasies …
ALLES
onderhou wat Ek julle beveel het …
AL
die dae tot aan die voleinding …
Een Duitse Skrifverklaarder het dit so saamgevat: “Dit is die almagswoorde van die opstane Here.”
Ons aanbid Jesus nou as Koning van die konings, as HERE van
die here. Hy regeer met algehele soewereiniteit oor die hele wêreld
en oor al die nasies.
Die hele gedeelte is ’n vervulling van die voorspelling in die lied
wat gesing is met die kroningsplegtigheid van die Seun van die mens
in Daniël 7:14: “Aan Hom is heerskappy, eer en koningskap gegee –
alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is ’n ewige
heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit
nie vernietig sal word nie.”
Matteus 28:18-20 is die troonrede van die Koning met die bestyging
van sy troon. Dit herinner aan die woorde van Psalm 24:1-2: “Die
aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en
dié wat daarin woon; want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.”
Die opgestane Here bevestig daarmee ons opdrag om rentmeesters
te wees van God se skepping volgens Genesis 1:28-30: “… heers oor
die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op
die aarde rondbeweeg.” Ekologie is daarin gewortel.
Evangelisasie hou in om met ons woorde en ons dade voor al die
nasies van die wêreld te bely: Jesus Christus is Here en Koning oor
alles en almal.
Sing: Skrifberyming 2-2:1, 2
Dr. PJ Buys (Flip) (emeritus)
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Saterdag 2 Julie
Skrifgedeelte: Handelinge 1:1-8; lees ook Jesaja 43:8-13
Fokusgedeelte: Handelinge 1:8
Wees ’n getuie in God se wêreldhofsaak

H

andelinge 1:8 maak ons deel van ’n hofsaak tussen die Drieenige God en die gode van hierdie wêreld. Jesus staan in die beskuldigdebank. Nie in die hofsaal van Pilatus nie, maar voor die wêreld
se opinie oor Hom. Die ongelowige nie-Christelike gemeenskap
spreek aanhoudend oordele oor Jesus uit. Die duiwel – die owerste
en regeerder van die ongelowige wêreld – kla Hom aan met duisende
leuens en valse getuienis. Die Heilige Gees is die Advokaat. Hy roep
jou en my as getuies. Elkeen van ons moet antwoord gee:
 Wie is die enigste Here en Redder van die heelal?
 Watter plek beklee Hy in jou denke, jou hart, jou hele lewe?
 Wat getuig jou woorde en dade oor Hom?
Dit sal bepaal hoe jy lewe; hoe jy gaan sterf; wat jou bestemming
ná die dood gaan wees; hoe jy die wederkoms van Christus tegemoet
gaan; watter getuienis uit jou woorde en dade sal spreek.
Die dissipels het ’n versugting gehad dat Jesus ’n soort politieke
leier vir die volk Israel moes wees. Hulle vra: “Here, is dit nou die tyd
dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” Baie mense is meer
bekommerd oor God se kalender as oor God self en die uitbreiding
van sy koninkryk. Die Heilige Gees het ’n witwarm passie om Jesus
Christus as enigste Here en Verlosser tot by die uiteindes van die
aarde te proklameer.
Wie moet die werk doen?
“Julle!” sê Jesus.
Hoe sal ons dit regkry?
“Julle sal krag ontvang.”
Wanneer sal ons die krag ontvang?
“Wanneer die Heilige Gees jou lewe beheers.”
Die Heilige Gees maak jou ’n getuie in God se wêreldhofsaak.
Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Dr. PJ Buys (Flip) (emeritus)
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Sondag 3 Julie
Skrifgedeelte: Filippense 2:12-18
Fokusgedeelte: Filippense 2:15-16
Besef jy dat jy reeds besig is om die evangelie te verkondig
deur jou lewe van gehoorsaamheid aan God?

B

aie gelowiges dink aan die Here se opdrag tot evangelisering as
iets buitengewoons of bykomend tot hulle “gewone” lewe as gelowiges. Dat hulle “iets buitengewoons en moeilik” moet gaan doen,
deur byvoorbeeld met ’n ongelowige in gesprek te tree oor sy of haar
geloof. Dit is natuurlik nie waar nie! Om te evangeliseer, is nie ’n
bykomende opdrag nie, dit is ’n lewenswyse! En dit is wat die Here
ons vandag uit hierdie Skrifgedeelte wil leer.
Jou lewe as gelowige kind van God tussen ongelowige mense is
reeds evangelisering! Jou lewenswyse is alreeds die gesprek met
ongelowiges! Met jou optrede as gelowige in jou daaglikse werk, in
die wyse waarop jy God se Woord gehoorsaam, verkondig jy reeds
Jesus Christus. Jy is reeds besig om soos ’n lig in ’n donker wêreld
te skyn deurdat jy aan God gehoorsaam bly en elke dag volgens sy
Woord lewe.
Die Here moedig ons deur Paulus aan om met nougesette gehoorsaamheid skerper “skynende ligte” in ’n donker wêreld te wees! Hoe
meer ons God gehoorsaam en nie toegee om soos die wêreldse
mense rondom ons korrup en onsedelik te lewe nie, hoe helderder
skyn ons lig! Hoe harder en duideliker verkondig ons Jesus Christus
as die Weg, die Waarheid en die Lewe! En wat ’n wonderlike troos dat
God ons toerus (vs 13), ons gewillig en bekwaam maak om hierdie
evangeliserende lewe te leef! Nie as een of ander besondere of buitengewone gawe van die Gees nie, maar as ’n daaglikse leef in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees.
Êrens evangelisasie gaan doen? Nee, leef die lewe van ’n evangelis van Jesus Christus! Laat Christus se lig helder in en deur jou
lewe skyn!
Sing: Skrifberyming 15-7:1, 2, 5
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
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Maandag 4 Julie
Skrifgedeelte: Efesiërs 5:6-20
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:8-9
Hoe lyk die lewe van ’n evangelis dan? Hy of sy laat Christus se
lig skyn!

O

ns het gister gehoor dat ons reeds evangeliste is deurdat ons in
gehoorsaamheid aan God lewe en soos ligte in ’n donker wêreld
skyn. Hoe lyk hierdie lewe waarin ons soos ligte skyn?
In ons teksverse vandag word hierdie evangeliserende lewe op
baie praktiese wyse vir ons geleer. Dit is ’n lewe in die lig wat Christus
vir ons gebring het! Die lig van die nuwe en ware lewe! Hierdie lewe
staan in sterk kontras met die lewe in die donker van die “korrupte en
ontaarde” wêreldse mense tussen wie ons leef. Dit verskil soos dag
en nag! Dis ’n lewe waarin ek en jy:
 ons woorde en dade altyd eers toets aan die wil van die Here (vs
10);
 nie meedoen aan die donker dinge van hierdie wêreld nie, maar dit
uitwys en afwys (vs 11-12);
 versigtig en verstandig elke geleentheid aangryp om Christus se lig
te laat skyn; ons mag nie uit vrees of skaamte een geleentheid laat
verbygaan om die wil van die Here bekend te maak nie (vs 13-16);
 ons nie aan drank oor gee en losbandig word nie (vs 18);
 ons deur die Heilige Gees laat vervul en voortdurend bid om die
leiding van die Gees (vs 18b);
 met blydskap tot eer van die Here lewe (vs 19); en
 God dank vir ons nuwe lewe in Christus!
Kom ons bid vandag dat God ons so met sy Gees vervul en lei dat
ons lewe waarlik helder kan skyn met Christus se lig! Dat ons lewe as
evangeliste Hom aan die lig sal bring! Dat ons oral waar ons gaan en
wat ons ook al doen, Christus se lig so laat skyn dat mense Hom kan
sien en tot geloof in Hom kan kom!
Sing: Skrifberyming 14-1:1, 3
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
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Dinsdag 5 Julie
Skrifgedeelte: Handelinge 16:6-10
Fokusgedeelte: Handelinge 16:6-10
Evangelis: Jy is voltyds in God se diens! Luister na die Gees
wanneer Hy jou bewus maak van ’n spesiﬁeke geleentheid om
te skyn!

O

m met jou daaglikse lewe evangelis te wees en Christus se lig
te laat skyn, is ’n voltydse roeping in diens van God. Ons is nie
maar toevallig op ’n spesiﬁeke plek en tyd besig om as evangeliste
te lewe nie. God gebruik ons doelbewus waar Hy ons geplaas het.
Om Christus se lig te laat skyn, is immers ons doel en taak op hier op
aarde!
God werk ook met ’n plan met betrekking tot die mense wat Hy
uitverkies het en wat Hy deel wil maak van die lewe in die lig van
Christus. Mense wat dalk in jou lewensruimte is, maar wat nog as wêreldse mense leef. Uitverkorenes wat nog in die donker lewe en die
Lig moet sien. En dis daar waar God wil hê jy moet skyn!
Daarom sal die Heilige Gees – soos hier in ons teksverse – omstandighede so plooi dat jy en daardie mens mekaar se paaie kruis.
Die Gees sal jou bewus maak van die tyd en geleentheid waar Hy jou
wil gebruik. Wees dus fyn ingestel op hoe die Here soms mense na jou
toe bring, omstandighede skep en vorm, waar jy weet – ontwyfelbaar
weet – hier moet ek nou my lig laat skyn! Niemand anders kan dit
doen nie – net ek!
Soms is dit sommer “naby-mense”: ’n familielid, ’n vriend of kollega
by die werk wat ’n vraag vra, wat vreemd optree of wat deur diep beproewing gaan, en jy besef: hier dryf die Gees my! Hier moet ek my
lig laat skyn! Soms is dit “ver-mense”: ’n vreemdeling voor jou deur, ’n
medepassasier op ’n bus of vliegtuig, en jy weet: nou moet ek praat!
Luister dan na die Gees en laat jou lig skyn! Hy het immers belowe
om die woorde in jou mond te lê en Christus het gesê: Moenie bang
wees nie, Ek is met jou! Wat ’n voorreg om vir Hom te kan skyn as Hy
jou roep!
Sing: Skrifberyming 15-1:1-4
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
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Woensdag 6 Julie
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:26 – 4:7
Fokusgedeelte: Galasiërs 4:5, 7 (AFR83 / AFR20)
Van kettings tot kindwees

N

ormaalweg, as ons van tyd en jare praat, verwys ons na voor
Christus (vC) en na Christus (nC). Maar hoe sal dit lyk en wees as
ons van ons lewens praat as voor Christus (vC) en na Christus (nC).
Hoe het ons lewe en status gelyk voor en na Christus? Kom ons kyk:
Voor Christus
 Voor Christus moes ons volgens dié Skrifgedeelte die wet gehoorsaam terwyl dit ons nooit volkome kon vrymaak nie (Heb. 10:1).
 Ons was slawe gewees wat losgekoop moes word.
 Ons was onmondig en moes onder die toesig van die wet staan,
net soos wat jy onder toesig van jou ouers staan as jy onmondig is.
 Ons was vir ewig verlore as gevolg van die sonde.
Dit was ons status voor Christus, maar as ons Christus in die
geloof omhels en in Hom glo, verander ons status en lewens! Hoe lyk
ons ná Christus?
Na Christus
• Na Christus is al ons sonde afbetaal deur die oﬀer van Christus,
omdat Hy die perfekte oﬀer is wat onskuldig (2 Kor. 5:21) gesterf
het.
• Ons is vrygemaak.
• Ons is deur God aangeneem as sy kinders.
• Ons het God as liefdevolle Vader en nie meer die harde wet as
voog nie.
• Ons het die ewige lewe.
Die Seun van God het die gestalte van ’n slaaf aangeneem om
ons, wat slawe was, seuns en dogters te maak. Mag dié wete jou
aanspoor om as gehoorsame kind te leef! Jy, my liewe geloofsvriend,
is van kettings na kindwees. Jy het dit verniet gekry en moet dit nou
weer op jou beurt met iemand deel dat hulle ook kan weet hoe om
hierdie kindwees-verhouding met God te kan hê. Met wie kan jy dit
deel? Vrede vir jou.
Sing: Skrifberyming 2-4:1
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)
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Donderdag 7 Julie
Skrifgedeelte: Handelinge 17:16-34
Fokus gedeelte: Handelinge 17:23 (AFR83 / AFR20)
God in jou godplek

D

ie mens het ’n natuurlike bewustheid van ’n hoër wese (’n god)
of realiteit. Ons is gemaak om te aanbid, ons het ’n godplek in
ons wese, en as dit nie God is wat ons aanbid nie, sal ons altyd iets
anders aanbid.
Dit is wat Paulus raaksien as hy in Atene rondstap tussen al die afgodsbeelde. Die mense in Atene het gode gehad vir elke liewe aspek
van die lewe. Maar hulle moes vir die gode sorg. Daar was selfs ’n
god gewees vir die onbekende god, net vir in geval hulle êrens ’n god
gemis het en hy dalk kwaad word omdat hulle hom nie aanbid nie.
Paulus gebruik daardie onbekende god as aanknopingspunt om
die enigste ware God aan die mense van Atene te verkondig. Paulus
begin by God wat die Skepper is en lewe gee, wat alles onderhou en
vir ons sorg. Hy stel dit teenoor hoe belaglik afgode is wat versorg
moet word en dood is. God is die enigste God wat red en vir ons sorg.
Hy het dit gewys deur sy Seun te stuur wat gesterf het en opgestaan
het en in Hom is daar redding!
Jy kan dalk dink afgode en afbeeldings bestaan nie meer vandag
nie. Dit bestaan wel! Dit lyk net anders. Vandag is dit geld, mag, status,
sport en vakansies wat in ons godplek kom en waarop ons ons hoop
stel en waarvan ons sorg en seën verwag. Dit stel keer op keer teleur,
want dit bring nie die soort vrede, vreugde en rus wat God gee nie.
God is die enigste een wat in ons godplek hoort. Hoe lyk jou godplek?
Wat aanbid jy? Hou dit in jou agterkop as jy die evangelie deel met
mense: alle mense aanbid iets. Gebruik dít as aanknopingspunt om
die ware evangelie te verkondig.
Sing: Psalm 16-3:1
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)
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Vrydag 8 Julie
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 14:18-25
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 14:23, 24 (AFR83 / AFR20)
Verstaanbare Woordverkondiging

D

ie gemeente in Korinte het baie probleme en vrae gehad waaroor
Paulus vir die gemeente antwoorde en oplossings moes gee. Om
in tale te praat in die samekomste, was een van die probleme. Die
probleem was dat niemand ’n idee het wat die mense sê as hulle in
tale praat nie. Wanneer ongelowiges of buitestaanders in die samekomste kom, sou hulle dink die mense is van hulle verstand af omdat
hulle so snaaks praat.
Nee, so moet dit nie wees nie. Wanneer ons bymekaar kom, moet
gelowiges juis geestelik opgebou, bemoedig en vertroos word (1 Kor.
14:3). Daarvoor moet dié wat die Woord van God hoor, verstaan wat
gesê word.
Paulus skryf hier dat dit baie beter is om te profeteer (vandag verstaan ons profeteer as iemand wat die gawe het om die Woord van
God relevant en prakties uit te lê), want dan verstaan almal. As God
verstaanbaar aan die Woord is, wys die Gees deur die evangelie vir
ons hoe ons harte lyk (vgl. ook Heb. 4:12), so ’n persoon word gekonfronteer met die evangelie en as hy ontvanklik is vir die Gees, kom
daar bekering en dan val so ’n persoon in aanbidding voor God neer
en getuig: “Waarlik, God is met julle.”
Sal dit nie ’n wonderlike dag wees as ons in die eerste plek ongelowiges en buitestaanders na ons samekomste kan nooi nie! By die
samekoms moet die evangelie dan op ’n verstaanbare, relevante en
praktiese manier verkondig word binne die konteks waarin ons leef.
Sodat die verborge dinge van ons harte aan die lig kan kom, ons ons
daarvan kan bekeer en God die eer kan kry.
Sing: Skrifberyming 14-3:4
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)
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Saterdag 9 Julie
Skrifgedeelte: Psalm 115
Fokusgedeelte: Psalm 115:3
God kan gee wat ons van Hom vra

I

n die ses bedes van die Onse Vader vra ons van God alles wat tot
sy eer en tot ons beswil is. Die vraag wat ontstaan, is of God werklik
alles kan gee wat ons van Hom vra. Op hierdie vraag antwoord die
lofverheﬃng aan die einde van die gebed: Ja, God kan, want die
koninkryk en die krag en die heerlikheid behoort aan Hom.
Dit is ook wat Psalm 115 baie duidelik uitspel. By een of ander
nederlaag in die geskiedenis van Israel het die heidene die oorhand
oor die volk van God gekry en smalend gevra (vs 2): “Waar is hulle
God nou? Die heidene het gedink dat Israel se nederlaag ’n bewys
was dat hulle gode sterker en magtiger as die God van Israel was.
In vers 3 word daar egter gesê hoe sake eintlik staan: God is in die
hemel! Alles wat Hy wil, doen Hy. Hy is almagtig. Deur niemand en
niks word sy wil beperk nie. Ook Israel se nederlaag en die heidene
se oorwinning was binne sy wil en die afgode het dit nie bewerkstellig
nie.
Tog het dit gelyk of die omstandighede hierdie waarheid weerspreek
het dat die afgode niks in vergelyking met God is nie. Dit het gelyk
of die heidene reg was in hulle spot. Wat kon Israel onder hierdie
omstandighede doen? Hulle kon en hulle moes steeds op die Here
vertrou en van Hom alles verwag (vs 9-11).
Dit is ook wat ons met die lofverheﬃng aan die einde van ons
gebed sê: Ons vertrou op die Here! Aan Hom behoort alle mag. Hy
kan gee wat ons in die gebed van Hom vra.
Sing: Psalm 97-1:1, 4
Ds. ASA de Bruyn (Stefaans) (Wilropark)
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Sondag 10 Julie
Skrifgedeelte: Psalm 117
Fokusgedeelte: Psalm 117
God se liefdevolle sorg en trou

D

ie volke en nasies tot aan die eindes van die aarde word in hierdie
psalm opgeroep om die HERE, die God van die verbond, te loof
en te prys. Die vraag is natuurlik waarom hulle Hom sou prys as hulle
nie van Hom weet en Hom nie eens ken nie. Die sleutelwoord in
hierdie heel kortste psalm is die heel kort woordjie “ons”.
Ons, sy kinders, sy volk, sy kerk, ken Hom wel. Ons beleef Hom
in sy optrede teenoor ons, sy verbondsvolk, as liefdevol en goed en
vol genade. Boonop sê die digter van die psalm dat hierdie liefdevolle
sorg teenoor ons geweldig is. Dit is kragtige dade wat ons dikwels
hopelose omstandighede onmiskenbaar omkeer en verander.
Daar is ook ’n tweede eienskap van God wat ons nie kan miskyk of
ontken nie. Dit is sy trou, wat standhoudend is. Hy verander nie soos
ons wat dikwels wisselvallig in ons optrede nie is. Sy trou teenoor ons
en sy beloftes is onwankelbaar vas, vir ewig.
Feit is dat ons wat sy sorg en trou ken en beleef, dit ook by ander
moet kry wat nog ver van Hom af is. Dan alleen kan hulle ook deel
word van die “ons” wat Hom reeds loof en prys. Dan alleen word die
lof aan Hom ’n magtige dreuning, ’n saamsing met die groot menigte
van Openbaring 19. Laat jou lewe daarom vandag getuig van sy liefde
en sy trou oor jou!
Sing: Psalm 150-1:1-3
Ds. BC Smit (Ben) (Pretoria-Meintjeskop)
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Maandag 11 Julie
Skrifgedeelte: Matteus 22:1-14
Fokusgedeelte: Matteus 22:9-10
Bring hulle in die koninkryk

“D

ie maaltyd is reg; my beeste en vetgemaakte vee is geslag en
alles is gereed. Kom na die bruilof toe.” So roep ons Koning ons
elke dag deur sy Woord en Gees om in sy koninkryk te kom aansit by
sy feesmaal. Maar hoor ons werklik sy roepstem en wat maak ons as
kerke daarmee?
Jesus het hierdie gelykenis eerstens vertel om te wys hoe die
Israeliete in die Ou Testament die roepstem van God se dienaars verwerp het. Die profete het weer en weer die uitnodiging gebring om te
kom na die bruilofsmaal van Christus, maar elke keer was daar ’n ﬂou
verskoning. Ja, hulle het selfs daaroor die profete mishandel en van
hulle doodgemaak. Ook die roepstem van ons Here Jesus is verwerp
toe hulle Hom gekruisig het.
’n Bruilof kan egter nie sonder gaste wees nie en daarom stuur die
Koning sy dienaars weer uit, dié keer om almal te nooi wat wil kom.
Goeies en slegtes, ja ook die heidene, word genooi om te kom aansit
by die feesmaal van die opgestane Here! Waar ons Here Jesus die
vuil klere van ons ou sondige mens met al sy bose werke vir ons
uittrek en ons beklee met die feeskleed van die dankbare, nuwe mens
(NGB Art. 34).
Maar voordat die fees in sy volheid kan begin, moet die feessaal
eers vol gaste word. Daarvoor is dit nodig dat elkeen van ons, as
dienaars in sy koninkryk, sal uitgaan en as gelowiges ons profetiese
stem sal laat hoor en almal uitnooi na die feesmaal van die Here. As
kerk is ons immers sy getuies wat moet uitgaan en dissipels moet
maak van al die nasies. Kom ons gaan dus uit en nooi almal na die
bruilofsfees van ons Koning.
Sing: Psalm 102-1:8, 9
Ds. PR Gouws (Dendron/Magalakwin)
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Dinsdag 12 Julie
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:26 – 2:5
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 2:2
Bewus van my swakheid

O

ns fokusgedeelte begin met die Woord wat dit baie duidelik maak
dat ons niks het om oor te roem nie. Dit is nie ons wysheid, talente
of gawes wat maak dat God ons kies om in sy koninkryk werksaam
te wees nie. Tog kies God om ons te gebruik. Hy kies die skynbaar
onbenulligste gebeure en mense om die wysheid van die wêreld tot
skaamte te bring. God kies die swakkelinge om die sterkes op hulle
neuse te laat kyk. God kies selfs dit wat van geen waarde is en verag
word om die dinge van die wêreld tot niks te bring.
Wat is wysheid dan? Waar kry ons dit? Christus is wysheid. Hy
het vir ons die wysheid van God geword. Ons regverdigmaking, ons
heiliging en ons verlossing is alles aan Christus te danke. Hy is die
Wysheid van God. Daarom sê Paulus dat hy (natuurlik onder leiding
van die Gees!) gekies het om met die gemeente oor net een saak te
praat naamlik: Christus en Hom as Gekruisigde.
Aangesien hy niks het om oor te roem nie, kom hy met vrees
en angs na die gemeente. Hy as mens het nie iets om vir ander te
bied nie, net God het iets om te bied. Paulus kan oor niks anders as
Christus praat nie, want niks anders is of het wysheid nie. Die gemeente word ook nie oortuig deur slim en mooi woorde nie. Die Heilige Gees alleen kan mense oortuig van die waarheid. Hierin is groot
genade: ons geloof nie rus op dit wat mense sê nie, maar in dit wat
God is.
Daar is dus net een plek waarheen ons kan terugdraai of omkeer.
Daar is net Een wat wysheid is, al lyk dit vir die wêreld na dwaasheid.
Ons hoef nie die wêreld te oortuig van ons keuse nie, ons hoef dit ook
nie te regverdig nie, ons moet dit net doen.
Sing: Psalm 8-1:3, 4
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)
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Woensdag 13 Julie
Skrifgedeelte: Lukas 5:27-32
Fokusgedeelte: Lukas 5:32
Elke gelowige het ’n verlede en elke sondaar het ’n toekoms

J

esus ontstig die Fariseërs wanneer Hy aandui dat daar nie goeie
mense en slegte mense is nie – slegs hulle wat weet dat hulle sleg
is en dié wat nie weet nie. Die skrifgeleerdes en Fariseërs sien Levi
en sy vriende as veroordeelde sondaars, maar Jesus sien hulle as
geestelike siek “pasiënte” wat die hulp van ’n dokter nodig het.
Jesus bied ware vergifnis wanneer daar ware besef van sonde is.
Hierdie roeping van Levi is ’n wonder van Jesus se genade. Hy roep
’n tollenaar om sy dissipel en volgeling te wees. Dat Hy arm vissermanne, van die laagste rang in die gemeenskap, vereer het en as
dissipels geroep het, getuig reeds van die wonder van sy genade.
Maar meer oorweldigend is wanneer Hy ’n tollenaar roep. Tollenaars
het die swakste reputasie in die gemeenskap gehad. “Jesus het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense
gelyk te word” (Fil. 2:7).
Die wonder van Jesus se genade word verder geopenbaar daarin
dat Levi onmiddellik op Jesus se roeping reageer. Hy los ’n lewe
waarin hy alles tot sy voordeel gehad het, en volg Jesus. Die Woord
van die Here is skeppingsmagting en geen hart is te hard om deur die
Heilige Gees verander te word nie. Die wonder van Jesus se genade
sien ons verder as Hy bereid is om saam met die ander tollenaars te
eet. Hierin beklemtoon Hy hoekom Hy gekom het – om sondaars tot
bekering te bring. Hy is die Geneesheer wat vir die geestelik siekes
gekom het.
Is ons ’n kanaal waardeur hierdie wonder van God se genade in
Jesus Christus deurvloei na hulle wat geestelik arm, blind, naak en
siek is? Onthou die blye boodskap is vir armes, gevangenes, blindes
en onderdruktes (Jes. 61:1, 2).
Sing: Skrifberyming 3-3:1, 2, 6
Dr. TC de Klerk (Theuns) (emeritus)
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Donderdag 14 Julie
Skrifgedeelte: Markus 8: 34-38; Heidelbergse Kategismus 5:12
Fokusgedeelte: Markus 8:37
Van straf bevry en genade verkry – kan dit?

I

n ons belydenis (Heidelbergse Kategismus) is dit duidelik dat die
mens vanweë sy sondes eintlik in ’n donker tronk van God se oordeel
toegesluit is. Ons sien dat God se regverdige oordeel rus op die mens
wat deur sy moedswillige ongehoorsaamheid die rug op God gekeer
het en na Satan geluister het. Weens sy sonde het dit vir die mens
onmoontlik geword om God se wet volmaak te vervul. Daarom is alle
mense die dood skuldig – die ewige dood. Vanuit hierdie noodsituasie
hoor ons nou die vraag na en die roepstem om verlossing.
Dit verbaas ’n mens ook nie dat die mens wat sy sonde as skuld
voor God leer ken het en weet dat God se tydelike en ewige straf op
hom rus, nou gaan vra: “Hoe kan ek van my skuld en straf vrykom?
Of in die woorde van Christus: “Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy
siel (lewe)?”
Die woord losprys het hier ’n besondere betekenis. Dit dui op geld
of goedere wat betaal moet word om iemand uit ’n noodsituasie te
red, iets ongeveer soos die hedendaagse boete, maar tog ook meer
as dit. So sou ’n slaaf in die ou tyd sy vryheid kon kry deur ’n sekere
losprys aan sy eienaar te betaal. In Eksodus 21:28-31 kry ons die
insiggewende uitspraak oor die losprys insake ’n stoterige bees. As
’n bees ’n man of vrou stoot sodat die persoon sterf, moet die bees
doodgemaak word. As die bees egter al tevore stoterig was en die
eienaar gewaarsku is, maar hy tog niks daaraan gedoen het nie en
die bees dan iemand stoot dat hy sterwe, moet die bees doodgemaak
word en “die eienaar van die bees moet ook doodgemaak word ... As
hy egter loskoopgeld moet betaal, moet hy alles wat hom opgelê is
betaal as loskoopgeld vir sy lewe.”
As Christus nou hierdie woord gebruik en vra: “Wat sal ’n mens
gee as losprys vir sy siel (lewe)?”, dan wys dit op die ontsettende
nood waarin die mens vanweë sy sonde verkeer, en Hy vra wat ’n
mens kan betaal om uit hierdie nood verlos te word. Dit lyk of daar
geen hoop op verlossing is nie, want voor die gevangenis staan die
regterstoel van God en daaragter wag die ewige oordeel van God se
regverdige straf op die sonde.

• 208 •

In die lig hiervan is dit vir die berouvolle kind van God ’n heerlike
troos dat hy na Christus aan die kruis kan kyk en kan sing: “Die losprys
was u bloed, wat U vir ons gestort het” (Skrifb. 8:2).
Sing: Skrifberyming 5-3:1
Dagstukkie Almanak 2016
Vrydag 15 Julie
Skrifgedeelte: Hebreërs 13:7-19
Fokusgedeelte: Hebreërs 13:8
Jesus bly dieselfde

V

erandering is aan die orde van die dag. Tye verander, omstandighede verander, standpunte verander, mense verander, ons
verander, Jesus Christus verander nie. Hy bly dieselfde God van
mag, onwankelbaar in wese en in krag.
Ons het te kampe met baie ellendes: wêreldtoestande en die toestand in ons vaderland is kommerwekkend. Ons persoonlike sake
dreig soms om handuit te ruk. Finansiële kwellinge, huislike omstandighede, geloofsworsteling, liggaamlike en geestelike kwale maak ons
lewe onaangenaam. Ouderdom en die dood, rousmart en verlange is
ons metgeselle op aarde.
Maar te midde van al hierdie dinge, en lynreg daarteen kom ’n proklamasie soos ’n oorwinningslied te midde van die klaagsange, soos
’n stilte van die nag: Daar is Iemand wat bokant die wenteling van die
tyd, bokant die wisseling van omstandighede, bokant die veranderinge
uit dieselfde is, Iemand wat alles en almal onder beheer het, Iemand
wat sy almag uitoefen in die hemel en op die aarde, Iemand wat die
ganse heelal regeer, wat sonne en mane en sterre in hulle bane hou,
wat sorg vir sy kinders. Dit geld gister en vandag en tot in ewigheid.
Met die Oorwinnaar voor oë kan ons ons koppe optel, die wêreld
in die oë kyk en die toekoms moedig tegemoet gaan, vas vertrouend
op Jesus Christus wat dieselfde bly.
Sing: Psalm 90-1:1
Ds. LJ van der Merwe (emeritus)
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Saterdag 16 Julie
Skrifgedeelte: Genesis 1:26 – 2:4
Fokusgedeelte: Genesis 2:27, 28
Dirigent van God se skeppingsorkes
God het nie nodig gehad om te skep nie. Tog hou Hy nie sy majesteit
en sy glorie vir Homself nie. Hy maak daarvan bekend deur die
hemel en die aarde te skep. Daar moet iets wees wat hierdie glorie
en heerlikheid van Hom weerkaats – eintlik terugkaats. Die ganse
skepping moet aan Hom die lof en heerlikheid toebring.
Dink daaraan in terme van ’n simfonie-orkes waarin die verskeidenheid skepsels, elkeen op sy eie wyse en na sy aard, deelneem
aan ’n komposisie wat God geskryf het om aan Hom die eer te bring
wat Hom toekom. Elkeen afsonderlik en alles saam sing in harmonie
saam om die veelklankige en veelkleurige aard van God se lof te besing.
En jy as mens is die dirigent hiervan. Jy is immers geskep na die
beeld van God. Geroep en in staat om – onder andere – die opdrag
uit te voer om oor die skepping te heers. Alles in die skepping speel in
volmaakte harmonie onder leiding van die mens tot die eer van God.
So was dit – baie goed!
Maar nou is dit nie meer so nie. Ná die sondeval is hierdie harmonie
verbreek. Die rede? Die dirigent het die podium verlaat. Nee, nog
meer blatant, die dirigent het ’n eie komposisie geskryf wat homself in
die middelpunt van alles stel. Hy is besig om daarvolgens te dirigeer
– terwyl die ganse orkes eintlik die groot komposisie tot eer van God
wil uitvoer.
Geen wonder dit klink soos dit klink nie. Geen wonder dat die
stemme van voël- en dierespesies stil word weens uitwissing ter
wille van die mense se voordeel en gemak nie. Geen wonder dat die
skepping in verwagting sug op bevryding van die verslawing aan die
verganklikheid nie.
Die oplossing lê by jou as Christengelowige. Jy wat deel het aan
die salwing van Christus wat as Ewige Koning heers. Jy wat in Jesus
Christus herskep is om die beeldskap van God in die wêreld uit te
leef. Jy wat deur die Heilige Gees beheers, geroep en toegerus word
om hierdie koningsfunksie – om oor die skepping te heers – ernstig
op te neem. Wil jy nie asseblief op die podium klim en jou eiegerigte
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komposisie verruil vir die Godgeskepte komposisie soos wat dit in sy
Woord geopenbaar is nie?
Sing: Psalm 148-2:1, 4, 6, 7, 9
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
Sondag 17 Julie
Skrifgedeelte: Genesis 9:1-29
Fokusgedeelte: Genesis 9:12, 13
Die reënboog – God se verbondsteken vir die aarde (ook die
mens)

D

ie aarde ly swaar onder die sonde van die mens. Reeds ná die
sondeval word dit verklaar dat die aarde deur die toedoen van die
mens vervloek is (Gen. 3:17).
Hierna het dit nie beter gegaan nie. In die tyd van Noag vind ons
God hartseer, bedroef omdat Hy die mens gemaak het. Hy besluit om
die mens weg te vee van die aarde af (Gen. 6:6, 7). EN die diere, ook
dié wat kruip, en die voëls van die hemel.
Is dit nou die einde van die aarde wat geskep is om aan God die
lof te bring? GENADIGLIK nie, want God besluit om Noag en sy gesin
te begenadig. Net soos die aarde die gevolge van die sondeval van
die mens moet dra, net so deel die aarde ook in die begenadiging van
God. Noag kry die opdrag om van al die diere- en voëlspesies in die
ark saam te vat.
Ná die sondvloed en God se reddende genade oor mens en dier,
hernu God sy verbond met die mens EN die skepping. God seën
Noag en sy seuns en Hy herhaal die opdrag ná die skepping aan
hulle. Nie net om te bewoon en te bewerk nie, maar ook om op ’n bepaalde wyse met die skepping om te gaan.
Dit is opvallend hoeveel klem daarop gelê word dat hierdie verbond
nie net tussen God en mens gesluit word nie, maar dat dit ’n verbond
tussen Hom en die aarde genoem word. Hy belowe dat mens en dier
nie weer deur vloedwaters uitgewis sal word nie. Daar sal nie weer ’n
oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie.
Hoe kan ons as mense dan, wat deur God se genade gered is, nie
verstaan dat alles nie net oor die mens gaan nie, maar oor die hele
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skepping van God? God se genadeverbond en sy natuurverbond is
dieselfde. As jy weer die reënboog sien, dink aan God se belofte,
maar ook oor hoe kosbaar die aarde vir God is.
Sing: Psalm 36-1:2, 3
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
Maandag 18 Julie
Skrifgedeelte: Job 38:1-15
Fokusgedeelte: Job 38:3, 4
Die Here se skepping laat my in tevredenheid swyg

D

ie Here se antwoord op al Job se twyfelvrae is verrassend anders
as wat ons verwag. In plaas daarvan dat die Almagtige met die
mens op ’n menslike vlak redeneer oor reg en verkeerd, konfronteer
Hy Job deur sy oë op die grootsheid van die skepping te rig.
Tot nou het Job gevra. Uit sy klein menslike wêreldjie met sy groot
nood het hy baie vrae gehad oor reg en geregtigheid en oor die sin
en betekenis van sy lyding. Nou word die rolle omgekeer. Nou vra
die Here. Moeilike vrae. Retoriese vrae wat eintlik die onafwendbare
antwoorde veronderstel.
Hy vra vrae oor en uit die skepping: Waar was jy toe Ek die aarde
se fondamente gelê het? So gebruik die Here die skepping en die
skepping se weerkaatsing van sy almag om Job en ons oë oop te
maak vir Wie Hy is en wie ons is. Hy gebruik die hemelruim, die aarde
se grootheid, die see, wolke, die son, die reën, die sterre en die weerlig om Job tot insig te bring.
Selfs in die “kleiner dinge” word Job se onvermoë gekontrasteer
met Hom wat alles geskep het. Die leeu, die wildedonkie, die buﬀel,
die perd, die valk, die aasvoël, die seekoei en die krokodil word as’t
ware vorentoe geroep as getuies. Getuies van die Here se almag en
van Job se onmag.
Die Here en die mens is nie op een vlak nie. Ons kan die Here nie
tot orde roep nie. Ons kan nie van Hom verwag om antwoorde op al
ons vrae te gee nie. Hy is die soewereine wat kán doen wat Hy doen
en wat doen wat goed is.
En wat is jou antwoord op die Here se vrae? Nee, Here, ek kan
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nie antwoord nie, ek is nie opgewasse teen U nie. Dankie U u Seun
gestuur het sodat ek u, as soewereine God, se kind geword het. Ek,
in my worstel- en twyfelvrae, maak my daarom nie besorg oor groot
dinge, dinge bo my vermoë, nie. Ek vind by U rus en tevredenheid,
soos ’n gespeende kindjie by sy moeder vind.
Sing: Psalm 131-1:1-3
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
Dinsdag 19 Julie
Skrifgedeelte: Psalm 8:1-10
Fokusgedeelte: Psalm 8:2
Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

H

ierdie is seker van die mooiste woorde in die Bybel. Dawid roep
die Naam van God uit as Here, ons Here. In die oorspronklike
taal, Almagtige Verbondsgod. En Dawid sê: Wonderbaar is u Naam,
want groot en wyd en kragtig is inderdaad die gewaarwording wat ’n
mens kry as jy na God se werke kyk in die hemel en op die aarde!
Die hemel is wyd en glansryk, en alles wat ons daarin kan raaksien,
verkondig die almag en die grootsheid van God. Hy het alles daarin
gemaak en aan elke hemelliggaam ’n plek gegee. Ja, die ganse
hemelruim is ’n kunswerk wat die wonderbaarlike Naam van God
verkondig!
Ook die aarde en alles wat daarop is, verkondig die heerlikheid
van God. Kleinvee en grootvee, die visse, voëls en wilde diere, alles
getuig van die kunstenaarshande van God Almagtig! Daarom kan
ook die mens, as kroon van God se skepping, nie anders as om die
wonders van God in die hemel en op die aarde te besing nie! God het
die mens net ’n bietjie minder as die hemelse wesens gemaak en met
eer en aansien gekroon, met die roeping om te heers oor alles wat
Hy gemaak het!
En tog, alhoewel alles in die hemel en op die aarde nog aan hulle
skeppingsdoel beantwoord, is dit tragies genoeg juis die mens wat
gefaal het. Die mens se hoogmoed het juis sy dwaasheid geword!!
Die sondeval het die mens beroof van sy verwondering vir God en
gevolglik ly ook die skepping onder die sonde van die mensdom.
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Daarom stuur God sy eie Seun, Jesus Christus, as Herskepper,
sodat die gevalle mens in en deur Hom weer tot ware kennis en aanbidding van God kan kom! En getuig ons vandag steeds: Hoe wonderbaar is oor die ganse aarde, die Naam van Jesus Christus ons Here!
Sing: Psalm 8-1:1-5
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
Woensdag 20 Julie
Skrifgedeelte: Psalm 19:1-15
Fokusgedeelte: Psalm 19:12
God openbaar Homself, wie Hom erken en na Hom luister, sal
beloon word!

P

salm 19 is ’n digterlike uitdrukking van God se openbaring van
Homself in die Natuur, oftewel die algemene openbaring, en die
Skriftuur, die besondere openbaring.
In die natuur sien ons God se almag raak en erken ons sy heerlikheid in die skepping. Die ganse uitspansel, hemel en aarde, dag en
nag, groot en klein, stuur ’n boodskap uit oor die hele wêreld wat
sonder woorde en sonder klank God verheerlik. En elke oggend as
die son opkom en alles op aarde verlig met sy helder strale, dan kan
die mens nie anders nie as om God te dien en te loof as die Skepper
van hemel en aarde!
Deur die Skriftuur leer ons wat ware wysheid en kennis en insig is.
Die Woord van God lei die mens se lewe in God se rigting en daarom
loop so ’n lewe uit op blydskap, regverdigheid en geestelike rykdom.
Die ware rykdom van die Woord is om die Lewende Woord te leer
ken, dit is Jesus Christus ons Here!
En net soos die son die aarde verlig elke dag, so bring Jesus
Christus die ware Lig in ons lewe en deur sy Woord en Gees bevestig
Hy dit dat ons in en deur Hom, met God die Vader ’n diep en innige
verhouding kan hê. ‘n Verhouding waarin ons ons eie swakheid en
sondigheid kan erken en bely, bid om vergifnis en vryspraak, en dan
ook met die heerlike troos van ons saligheid en redding te kan leef
en sterf!
Saam met die digter van Psalm 19 moet ons bely: Soeter as heu-
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ning en kosbaarder as goud is die heerlike beloning van die mens
wat God se almag en heerlikheid in die skepping erken en wat Jesus
Christus as die Lewende Woord van God in gehoorsaamheid met
geloof omhels!
Sing: Psalm 19-1:1, 4, 5
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
Donderdag 21 Julie
Skrifgedeelte: Psalm 104:1-35
Fokusgedeelte: Psalm 104:33
Alles en almal is van die Here afhanklik!

W

ie kan sonder die Here sinvol en betekenisvol lewe? Die antwoord is eenvoudig, niks en niemand nie. Alles en almal is
van die Here afhanklik. Daarom staan Hy nooit ver en afsydig van
sy skepping nie. Hy het dit alles deur sy woord tot stand gebring en
deur die eeue is Hy ook die ewige Onderhouer daarvan. Die wind, die
water en die weer is almal dienaars van die Here. As Hy praat, dan
bewe en skud die berge. Hy bepaal die rigting en die roete van alles
in die hemel en op die aarde. Groot en klein versorg Hy. Selfs die leeu
en die lam, die mossie en die mens is almal van die Here afhanklik!
Ja, in die besonder kan óók die mens nie sonder die Here leef nie!
En soos ons vir alles van ons tydelike bestaan van Hom afhanklik
is, so ook alles vir ons ewige bestaan! In en deur ons Here Jesus
Christus kry elke oomblik van ons lewe sin en betekenis. Sy Woord
en Gees is die voedsel en die krag vir ons ganse geestelike lewe.
Hy is die bron van ons hoop en die asem vir ons lewe! Daarom bly
ons dank en aanbidding gefokus op Hom, die Lewende Woord en die
Brood van die Lewe! Jesus Christus is die begin en die einde! In Hom
en deur Hom en tot Hom leef alle dinge! Sonder Hom is daar geen sin
en geen betekenis nie en sterf almal in hulle ellende! Ek wil die Here
loof en my in Hom verbly, Hy vul my lewe en uit genade versorg Hy
my vir die tydelike en die ewige! Loof die Here!
Sing: Psalm 104-1:1, 3, 19, 20, 21
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Vrydag 22 Julie
Skrifgedeelte: Matteus 6:24-34
Fokusgedeelte: Matteus 6:25-34
Soek, God sorg!

W

ie depressie en kommer wil oorwin, moet verstand en hart reg
oriënteer. My verstand moet besef hoe onsinnig kommer werklik
is. Jesus gee drie argumente om hierdie punt te bewys.
 Kommer verskraal jou lewensuitkyk. Al wat jy raaksien, is jou
probleme. Daarom die opdrag: Kyk! As jy wyer kyk as net jou probleme, sal jy orals God se versorging raaksien.
 Kommer mergel jou uit, terwyl jy letterlik niks uitrig nie. Daar is
werklik beter maniere om energie te verbruik.
 Kommer is die vrug van kleingeloof. Dit klink dalk erg, maar wie
hom kwel, moet besef dat hy God nog nie genoeg vertrou nie.
Voer hierdie argumente aan jou verstand sodat dit jou emosies
kan beheer. Maar ondersoek ook jou hart. Behoort dit waaroor jy
nagte wakker lê, werklik so ’n prioriteit in jou lewe te wees? Jesus
stel die koninkryk van God as eerste prioriteit, selfs belangriker as
basiese lewensmiddels! Hy draai dus ons lewensbenadering op sy
kop. Nie eers my behoeftes en dan God se wil of werk nie. Radikaal
en duidelik: God eerste.
Die troosryke is dat hierdie omgekeerde lewensbenadering wonderlike belofte inhou: die eenvoudige, maar kragtige belofte wat ’n
refrein in my hart en verstand behoort te wees: God sal sorg. God sál
sorg.
Met hierdie omgekeerde lewensbenadering gevestig in verstand
en hart, gaan ek onbevrees die toekoms tegemoet. ’n Toekoms vol
geleenthede en uitdagings. ’n Toekoms waarin ek soek en God sorg.
Sing: Skrifberyming 17-1:1, 5, 6
Ds. D Pansegrouw (Dirk) (emeritus)
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Saterdag 23 Julie
Skrifgedeelte: Matteus 2
Fokusgedeelte: Matteus 2:5, 15, 17, 23
Jesus die Vervuller bewys God is in beheer

N

ie minder nie as vier keer word daar in hierdie hoofstuk daarna
verwys dat die dinge wat met Jesus gebeur, die vervulling is van
dit wat in die Ou Testament geprofeteer is. Hy is in Betlehem gebore,
soos vroeër deur ‘n profeet (Miga 5:1) geskryf is. Sy ouers moes met
Hom na Egipte vlug waarvandaan hulle later teruggekeer het. Só is
vervul wat die Here deur ‘n profeet (Hosea 11:1) gesê het. Herodes
wou Jesus laat doodmaak en so het talle seuntjies gesterf. Toe is die
woord vervul wat die Here deur Jeremia (31:15) gesê het. Sy ouers
het met Hom in Nasaret gaan woon. So is vervul wat deur die profete
gesê is: Hy sal Nasarener genoem word.
Hieruit is twee dinge baie duidelik:
 Jesus is die Vervuller van die Ou Testament. Hy is die langverwagte
Messias waarvan die Ou Testament profeteer.
 God is in beheer. Hy laat sy raadsplan eeue tevore deur profete
aankondig en dan voer Hy self sy plan op sy tyd uit.
Ek kan dus elke dag met vertroue in God tegemoet gaan. Ek het
’n Verlosser en my God is ten volle in beheer van my lewe en my toekoms! Alles wat op my pad gaan kom, is deel van sy fyn uitgewerkte
raadsplan waarvan ek deel mag wees!
Sing: Skrifberyming 32 (2-3):1,2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)

Sondag 24 Julie
Skrifgedeelte: Jona 1:17 – 2:10
Fokusgedeelte: Jona 1:17 – 2:10
Die groot wonder van die Here se genade vir ’n sondaar

W

at is die groot wonder van die boek Jona? Baie sal antwoord:
die groot vis het Jona in die stormsee ingesluk en weer op die
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vasteland uitgespoeg. Dit is egter nie die groot wonder nie. Eerder as
om God se opdrag uit te voer om sy boodskap aan die heidenstad
Nineve oor te dra, het Jona gevlug. Sy vlug was weg van die Here af
(1:3). Die heidense matrose het hom gevra hoe hulle die storm kon
oorleef. Sy raad was dat hulle hom in die see moes gooi (1:12). Hy
wou steeds weg van die Here af – die dood in.
Die Here wat die storm op die see bewerk het, beskik toe dat ’n
groot vis Jona insluk (1:17). Die drie dae en drie nagte in die vis se
maag het Jona verander. Met niemand anders beskikbaar nie, het hy
met die Here gepraat. Hy het vry uit verskillende Psalms aangehaal.
Twee temas het mekaar om die beurt in sy gebed afgewissel: nood en
verlossing. Jona se slotwoorde was dat die Here redding bring (2:9).
Die Here het toe die vis beveel om Jona op land uit te spoeg (2:10).
Die groot wonder van die verhaal van Jona is: God het in genade
nooit toegelaat dat Jona van Hom af kon wegkom nie. Die stormsee,
vis en selfs die heidene was instrumente in sy hand om Jona tot bekering te lei. Uit Jona se geskiedenis weet ons: verlossing is seker. In en
deur sy Seun verlos Hy ons uit die diepte van ons sonde.
Dit is die boodskap wat ons onder leiding van die Heilige Gees in
die geloof toeëien. Ons is soos Jona geroep om hierdie boodskap uit
te dra aan mense wat die Here nog nie ken en dien nie (Matt. 28:19,
20).
Sing: Lied 190:1, 2 / Psalm 38-1:1
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Maandag 25 Julie
Skrifgedeelte: Jona 4:1-11
Fokusgedeelte: Jona 4:1-3
God se liefde teenoor Jona se selfsug

N

ineve was ’n wrede vyand, ’n onderdrukker van die volk Israel.
Jona moes die oordeel van die Here oor Nineve aankondig. Hy
was nie bereid om dit te doen nie, want ’n oproep tot bekering stel
genade in die vooruitsig vir ’n wrede vyand. Jona het geweet dat God
genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde is. Juis om hierdie rede
het hy na Tarsis gevlug.
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God het sy liefde aan Jona bewys deur hom uit die watergraf te
red. Op Jona se prediking het bekering gevolg. Jona was baie kwaad
omdat Nineve gespaar is. Hy wou eerder dood wees as om te beleef
hoe God sy liefde aan Nineve bewys.
Selfs in sy gebed was Jona selfsugtig en blind vir God se liefde
en genade. In sy besorgdheid moes hy homself onvoorwaardelik
onderwerp het aan God se wil – ook in sy gebed. Sy kwaadwees het
hom verder blind gemaak vir God se liefde toe Hy ’n wonderplant tot
sy voordeel beskik het. Selfs die wonderplant het nie sy selfsugtige
gesindheid verander nie. Sy selfsug het ’n doodsgreep op hom gehad.
Tog het God steeds liefde aan hom bewys.
Ons moet ons selfsug afsterf sodat Christus in ons kan leef. Onderwerp jou onvoorwaardelik aan sy wil. In gebed moet ons toelaat
dat die Heilige Gees ons gedagtes en gesindheid verander, sodat
liefde vir God en ons naaste voorop staan. Vertel jou naaste dat God
genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde is vir verlore sondaars.
Sing: Psalm 46-1:3, 6; Psalm 51-1:5, 6
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
Dinsdag 26 Julie
Skrifgedeelte: Daniël 6:17-29
Fokusgedeelte: Daniël 6:28 (AFR20)
Die Here doen wonders, ook deur diere!

A

lle diere behoort aan God Almagtig en Hy stel sy almag deur hulle
ten toon. Die sterkste en hongerste leeu kan nie sy bek oopmaak
as God dit nie wil nie. In Daniël se geval het God deur die werk van
’n engel die aggressiewe en instinktiewe gedrag van wilde en honger
leeus gestuit, sodat hulle nie onmiddellik vir Daniël verskeur nie. God
betoon sy almag in die verhindering van ’n dier se natuurlike gedrag.
Die Here tree hier soos ’n herder op om Daniël teen die wilde leeus
te beskerm.
Ons Herder pas sy skape op. Hy stuur ook sy engele om my en jou
op te pas, veral omdat Satan soos ’n brullende leeu rondloop en soek
om ons te verslind.
Die tweede wonder hier in Daniël 6 is die almagtige wonderwerk
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van God se vergelding wat Hy op ’n besondere en ironiese manier
hier voltrek. Wanneer die Here vergeld, dan laat Hy die boosheid
en die kwaad op die bose persoon se eie kop terugkom! Kyk maar
Psalm 7:16: “Wie ’n put grawe en dit uithol, val in die vangkuil wat hy
gemaak het. Sy gemeenheid kom op sy eie kop neer, op sy skedel
kom sy geweld neer.” (Ons vind ’n aantal voorbeelde in die Skrif waar
God mense se dade vergeld deur wilde diere wat hulle verskeur.)
Die mense wat Daniël met gemene en slinkse planne in die vangkuil
laat gooi, beland toe self daarin en hulle word totaal verslind deur die
leeus! So almagtig is God dat Hy die bose se kwaad teen hulle laat
inwerk, en Hy gebruik dan ook sy wilde diere daarvoor.
Ons kan verwag dat God ook sal vergeld en Satan en sy duiwels in
die vangkuil sal gooi wat hy so graag vir ons grawe! (Ons sal hieroor
ook meer te wete kom in die dagstukkie vir 28 Julie.)
Sing: Psalm 101-1:1-6
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaﬀ-Reinet)
Woensdag 27 Julie
Skrifgedeelte: Romeine 8:18-30
Fokusgedeelte: Romeine 8:19-21 (AFR20)
Die skepping sal bevry word!

D

ikwels besef Christene nie die volle omvang wat die sondeval en
ons eie sonde het nie. Die ongehoorsaamheid van Adam het nie
net die dood van ons eie harte beteken nie, maar het ook die hele
skepping op ’n radikale manier geraak.
Adam is deur God aangestel om gesag uit te oefen oor God se
skepping. Vir dié rede kon Adam ook die diere name gee. Toe Adam
egter as kroon van die skepping besluit om eerder aan Satan gehoor
te gee as aan God, het sy hele wêreld letterlik in duie gestort. Die kosmos is gevolglik deur God self aan ’n vloek onderwerp. Dood, pyn en
verrotting het die heelal deurtrek.
Nou is die dood nie net die onnatuurlike deel van die natuur nie,
maar die sondige mensdom verniel en vernietig ook die skepping wat
hy eintlik moet “bewerk en bewaak”. Sekerlik wek dit daagliks die
toorn van die Skepper op!
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Die kinders van God het egter hierdie hoop, dat die Here die skepping eendag sal bevry – dit sal gebeur op die dag wat God bekend sal
maak wie sy kinders is. Dit wil sê, met die wederkoms. Dan sal ons
die nuwe aarde bewoon!
Kan jy dink hoe asemrowend-mooi die skepping sal wees wanneer
die vloek van dood en pyn opgehef is? Die besondere band tussen
die mens en die grond sal herstel word, sodat ons vir ewig op die
nuwe aarde die prag en praal van die skepping sal ontdek, ontplooi
en geniet! Dit is die Gees van Christus in God se kinders wat nou
reeds by ons hierdie geloofsverwagting kweek!
Sing: Psalm 19-1:2, 7
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaﬀ-Reinet)
Donderdag 28 Julie
Skrifgedeelte: Openbaring 20:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 20:1-3, 7, 10 (AFR20)
Die slang sal ﬁnaal verslaan word, tot dan moet die evangelie
verkondig word!

O

ns het gister gelees dat die skepping bevry sal word. Die bevryding van die skepping gaan gepaard met die beperking en ﬁnale
vernietiging van die “slang” – Satan.
Openbaring 20 en die duisendjarige vrederyk word op verskeie
maniere geïnterpreteer. Die a-millenialiste interpreteer die duisend
jaar as simbolies. (Die “a” in a-millenialisme beteken ’n afwesigheid
van ’n letterlike millenium). Satan se invloed is ingeperk – hy is gebind
met Jesus Christus se hemelvaart. Daar is nou ’n tydperk waar die
evangelie deur die kerk van Christus verkondig sal word en die nasies
tot bekering kan kom.
Ná hierdie duisend jaar sal Satan vir ’n kort tyd weer vrygelaat
word. Die tydperk wat hy vry sal wees, is egter deur God afgemeet
en bepaal. Hierna sal Christus weer kom en die duiwel oorwin. Dan
maak Hy die kinders van God in heerlikheid bekend. Die skepping
word dan vernuwe en die slang sal ﬁnaal saam met die demone en
ongelowiges in die poel van vuur gewerp word.
Die wêreld beleef nou genadetyd, waar ons die evangelie oor die
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uiteindes van die aarde moet laat hoor, sodat God se kinders deur die
Woord en Gees tot bekering geroep sal word. Hierdie genadetyd sal
nie vir ewig aanhou nie. Daar kom ’n dag wanneer die tyd verby sal
wees en God ﬁnaal sal oordeel.
Ons tyd om te bekeer, is min. Ons tyd om ons roeping as kerk van
die Here uit te voer, is min. Die voleinding van die wêreld is naby. Die
opdrag van ons Here Jesus is daarom so dringend: “Gaan dan heen,
maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te
onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot
aan die voleinding van die wêreld. Amen” (Matt. 28:19).
Sing: Skrifberyming 40:1-7
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaﬀ-Reinet)
Vrydag 29 Julie
Skrifgedeelte: 1 Konings 18:20-46
Fokusgedeelte: 1 Konings 18:36-39
God praat vurig tot versoening, tot bekering

D

ie kernvraag en die mees verreikende aan elke mens: Wie is waarlik jou God? Die natuurgodsdiens waar alles van opstaantyd tot
slaaptyd draai om my liggaamlike bestaan? Is dit my eie voorspoed,
sukses, vooruitgang en hoe ek die lewe kan geniet (uitgebeeld in Baäl
en Astarte)? Of God, die Vader van ons Here Jesus Christus?
Elia se daadprediking begin met die herstel van die stukkende
altaar. God wil die verhouding, deur die sondaar verbreek, herstel.
Die tyd is die aandoﬀer of spysoﬀer. Ná die dag se werk kan God se
volk die Here dank dat hulle kan werk, vir die seën op hulle werk –
hulle inkomste en vooruitgang, en dat hulle in hulle werk die goeie
kan geniet. Die bul word geslag, opgesny en bo-op die hout op die
altaar geplaas. Die altaar en alles op en rondom die altaar word met
water deurdrenk.
Dan bid Elia tot God. Dat God hom sal antwoord. Dat die volk ’n
duidelike antwoord kry. ’n Kort gebed wat in skerp kontras staan met
die rituele van die heidenprofete. Van vroegoggend tot laatmiddag
het hulle gedans, hulleself stukkend gesny en babbelend geprofeteer.
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God antwoord met vuur uit die hemel. So het Hy dit gedoen met
die verbond met Abraham (Gen. 15), met die inwyding van die tabernakel (Lev. 9) en die tempel (2 Kron. 7). Vurig antwoord God om
afgedwaalde sondaars terug te bring, tot erkenning: die Here is God.
In ons dae praat God duidelik en volkome deur die Seun (Heb.
1:1). Die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy
het gekom om met die Heilige Gees en met vuur te doop. Hy is self
deur die vuur van God se toorn verswelg, waardeur God vurig praat
teenoor die sonde. Hy is die versoening vir ons sonde, tot bekering.
Hy doop ons met die Heilige Gees om lewende getuienis te wees: Die
Here is God.
Maar Hy doop ook met vuur om die wat steeds probeer om én
God én hulle vooruitgang, welvaart, sukses en lewensgenot tegelyk
te dien, soos die kaf van koring met vuur te verbrand.
Sing: Psalm 18-1:4, 7, 9
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)
Saterdag 30 Julie
Skrifgedeelte: Spreuke 30:24-28
Fokusgedeelte: Spreuke 30:24-28
God se wysheid vir die lewe

D

eur sy werk in die skepping maak God Hom aan ons bekend
wanneer ons dit duideliker in sy Woord lees (NGB Art 2). Wysheid
vir die lewe deur vier diertjies wat Hy geskep het, en steeds onderhou
en regeer.
Die onaansienlike miere is elke dag bedrywig. In die somer bou
hulle kosvoorraad op. In Amos 8:11 sê die Here dat daar dae sal kom
dat Hy ’n honger oor die aarde laat kom. ’n Honger om die woorde
van die Here te hoor. Kinders van die Here is wyser as die wêreld.
Hulle is elke dag bedrywig om geloofskos uit die Woord van die Here
bymekaar te maak. Waardeur die Heilige Gees dit ingraveer in ons
harte, sodat wanneer die tyd kom dat ons nie meer die Bybel kan
lees nie of die prediking kan hoor nie, ons genoeg voorraad het vir die
“wintermaande” van ons lewens.
Die dassie is weerloos. As die gevaar naderkom, kruip hulle in
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klipskeure weg. Ons bely dat ons teen ons doodsvyande, die duiwel,
die wêreld en ons sondige natuur nie opgewasse is nie. Die wyse
gelowige neem sy/haar toevlug tot die Here ons rots en ons redding,
ons veilige vesting, sodat ons vas en stewig staan (Ps. 62:3).
Sonder ’n leier trek die sprinkaanswerm in goeie orde uit. Hulle
werk as geheel baie eﬀektief saam. Ons geloof in God is persoonlik.
Maar ons Leier is ons Verlosser, Jesus Christus. Deur sy oﬀer skep Hy
gemeenskap met God en met mekaar sodat ons saam met mekaar
sal glo en dien. In gemeenskap is elkeen eﬀektief.
Die geitjie kan ons met die die hand vang, en tog kry ons hulle in
koninklike paleise. Op die plekke waar ons sou dink hulle nie tuishoort
nie. So mag ons dink dat sekere mense nie in God se pragpaleis mag
kom nie. Die reg wat ons mag hê om in God se koninklike paleis te
mag kom, het Christus vir ons verdien. En word uit genade aan ons
geskenk. Leer dat wat ons is, doen en waar ons mag uitkom, alleen
genade is.
Sing: Psalm 104-1:8, 9, 20
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)
Sondag 31 Julie
Skrifgedeelte: Spreuke 30:29-33 (AFR53)
Fokusgedeelte: Spreuke 30:29-31
Koninklik beeld van die Koning

D

eur die Leeu uit Juda, die Lam wat vir ons geslag is, is ons tot
konings en priesters gemaak wat as konings op die aarde heers
(Op. 5). Nie magtelose verloorders binne ’n wêreld van onreg, pyn en
lyding nie.
Kyk, sê die Heilige Gees, in die Bybel (Spr. 30:29 – 31) na wat
God bekendmaak in sy skepping. (NGB Art 2 noem die twee middele
waardeur God Hom openbaar).
Die leeu, wat ons ken as koning van die diere, en die perd opgesaal
met buikgordel, en die bokram loop met koninklike statigheid. Die
leeu loop met vaste treë. Oorwinningstreë. Hy draai nie weg soos ’n
verloorder nie. Die perd, omgord met buikgordel, sy heupe omgord
met spiere, loop met koninklike waagmoed in die oorlog in. Die bok-
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ram loop met koninklike trots, spoggerig, voor sy kudde ooie. So loop
die koning as leier voor sy weermag: met waagmoed, met trots, oorwinnend.
Die wysheid is nie om hoogmoedig te wees nie. Hoogmoed loop
baie keer op twis uit. Die wysheid van die gelowige is om in hierdie
wêreld te leef wat deur Christus gemaak is. Met waagmoed, want
Christus het die wêreld klaar oowin (Joh. 16:33). Roem in die hoop
op die heerlikheid van God, omdat God sy liefde deur die Gees in
ons harte uitgestort het (Rom. 5). Oorwinnend, omdat ons in Christus
meer as oorwinnaars is (Rom. 8).
In dié vaste lewenstreë is ons koninklik beeld van die Koning van
alle konings.
Sing: Psalm 72-1:1, 6
Ds. CA Jansen (Carel) (Secunda)
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AUGUSTUS 2022
Tema: Psalms – beskerm my soos u oogappel – my oë is
op u gerig!

D

ie naam van die Psalmboek is heel gepas, want die grondtoon van die
Psalms is lofverheﬃnge tot eer van die HERE. Selfs tussen die gebede,
klaagliedere, leerdigte en vloekpsalms heen kom lofverheﬃnge telkens
navore. Die naam “psalms” het deur die Latynse en Griekse vertalings van
die Hebreeuse Psalmboek in die Afrikaanse vertalings gekom. Die Hebreeuse
woord “mizmôr”, wat ’n lied aandui wat onder begeleiding van snaarinstrumente gesing is, is deur die Griekse woord “psalmos” weergegee.
Hierdie maand wil ons ’n dertigtal Psalms saam met jou oordink. Dit strek
oor die hele spektrum van soorte en kategorieë van Psalms. Dit is Psalms
wat deur bekendes soos Dawid en Asaf, maar ook deur ’n aantal onbekende
digters, geskryf is.
Wat ons wel weet, is dat almal onder inspirasie van die Heilige Gees
geskryf is. Die Heilige Gees het hierdie skrywers daartoe gedring dat hulle
vanuit hulle omstandighede gesprekke, gebede en leringe met God gevoer
en vir ons opgeteken het. Sommige Psalms is hulproepe namens hulleself of
namens die volk. Ander is geloofs- of liefdesverklarings. Telkens openbaar
God Hom deur hierdie Psalms ten opsigte van alles wat nodig is om te dien
tot ons saligheid:
“Beskerm my soos u oogappel!” (Ps. 17).
“Ek het U innig lief, Here!” (Ps. 18).
“Sê vir my, Here: ‘Ek sal jou verlos’!” (Ps. 35).
“Ek is verganklik. Maar Here, hoor my tog!” (Ps. 39).
“Ek verstaan nie die oënskynlike voorspoed van die ongelowige teenoor
die gelowige se teëspoede nie?” (Ps. 73).
“My hart is nie hoogmoedig nie. Nee, ek is soos ’n kindjie wat my oë op
U rig!” (Ps. 131).
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Maandag 1 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 17:1-15
Fokusgedeelte: Psalm 17:8, 9; HK Sondag 52:127
Bewaar my soos ’n oogappel, o Here!

I

s jy ook so bang? Alles in ons leef-omgewing is net verkeerd! Die
paaie is vol slaggate ... boosdoeners met skerp voorwerpe in die pad
dwing jou tot stilstand en beroof jou. Grypdiewe. Die veiligste plek is
jou wooneenheidjie. Jy sorg net dat jy ’n ietsie te ete en jou pilletjies
kry. Heeltyd op die uitkyk vir die Bose wat jou bekruip!
Psalm 17 beskryf dieselfde. Dit sluit aan by die “Onse Vader”gebed: “En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die
Bose ...” Sondag 52:127 verklaar: Ons is in onsself so swak dat ons
nie een oomblik staande kan bly nie. Die duiwel, die wêreld en ons
sondige natuur hou nie op om ons aan te val nie! Psalm 17:9-12
sluit hierby aan: doodsvyande wat omring ... hulle het hulle gevoel
afgesluit (gewetenloos) ... die Bose is soos ’n leeu wat begerig is om
te verskeur ... en hulle lê gereed in hulle skuilplekke.
En net soos die sesde bede, gaan soek Dawid sy beskerming by
die Here! Sondag 52:127 verklaar: Wil U ons tog staande hou en
versterk deur die krag van die Heilige Gees ... totdat ons eindelik die
oorwinning ten volle behaal. In verse 1-7 roep Dawid die HERE aan:
“… hoor ’n regverdige saak aan.” Dawid sê dat hy die HERE se kind
is en hou aan sy spore vas.
“Bewaar my soos ’n oogappel,” vra Dawid (vs 8). Mens beskerm
daardie liggaamsdeel die meeste. Jy knyp jou oë toe en beweeg jou
hande beskermend. Dawid vra verder dat die HERE hom sal beskerm
soos wat ’n hen haar kuikens onder haar vlerke neem (vgl. Matt.
23:37).
Die HERE dóén hierdie bewaarwerk inderdaad ook!
• As ons hemelse, almagtige en barmhartige Vader sorg, regeer en
onderhou die HERE ons.
• As die eniggebore Seun verlos Hy ons van ons sondenood. In sy
almag is die dood oorwin en die duiwel se kop vermorsel. Christus
belowe: “Diegene wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste
van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie”
(Joh. 10:29).
• En God se Gees verlig ons harte en rus ons toe met die wapenrusting
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van God – sodat ons kan staande bly (Son. 52).
Gaan jý ook maar só na die HERE toe met jou beskermingsversoek!
Sing: Psalm 16-1:1, 5
Ds. AH Stavast (Arie) (Pretoria/Kroonstad)
Dinsdag 2 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 18
Fokusgedeelte: Psalm 18:51 (AFR83)
Dit is God wat die oorwinning gee aan die wat Hom opreg dien

A

lmal van ons wil graag as dienaars van God gereken word. Dit
gebeur nie sommer vanself nie, maar sal staan op twee belangrike
dinge. Jy moet in die regte verhouding met die Here leef, en jy moet
Hom vanuit daardie verhouding dien. Manne van die Bybel wat as
dienaars van die Here bekend was, het in die regte verhouding met
God geleef en Hom ook in daardie verhouding gedien. Liefde vir God
en vertroue in Hom alleen is twee sterk bene om op te staan. Dan
sal ons gebede ook gevul wees met die woorde van die Psalm: “my
Sterkte, my Rots, my Vesting” ensovoorts.
Ons Almagtige God beheers alles op aarde en in die skepping en
sal ook so alles gebruik in sy mag tot redding van sy kinders. Hy het
die magte van die dood en die hel oorwin deur die dood en opstanding
van Jesus Christus. Die vraag is: Is dié magtige God jóú God? Is jy
sy slaaf, of ’n slaaf van die sonde in jou? Baie keer moet ’n mens
erken: Jy is nie seker nie. Of jy voel jy bedrieg jouself en vir God. Sy
Gees verander jou om soos ’n wenner te leef: “Die Gees wat aan julle
gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees
lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God
maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader.”
Sing: Psalm 18-1:1, 19, 20
Ds. HM Stavast (Herman) (Piet Retief)
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Woensdag 3 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 30
Fokusgedeelte: Psalm 30:3
Deur beproewings leer ons dikwels hoe afhanklik ons van God
is

I

n vers 7 lees ons van ’n tyd in Dawid se lewe toe dit goed gegaan
het, en hy onbesorg was. Ongelukkig het Dawid in daardie tyd van
voorspoed vergeet hoe afhanklik hy van God is (vs 7b), en dit kan ook
maklik met ons gebeur. As dit nodig is, sal God soms beproewings
gebruik om sy kinders weer te laat besef hoe afhanklik hulle van Hom
is, en dit is presies wat God hier doen!
Dawid beskryf sy beproewing in vers 8 as God wat sy aangesig vir
hom verberg het, en in vers 3 tot 6 lees ons wat hierdie beproewing
was: Dawid het ernstig siek geword, só siek dat hy by die dood omgedraai het! Dit is dán dat Dawid weer besef dit is eintlik Gód wat
hom met soveel voorspoed geseën het en wat gekeer het dat hy nie
wankel nie (vs 8), en daarom roep hy tot God en pleit vir genesing (vs
3, 9-11). Nou, ná hy genees is, loof Dawid die Here wat hom inderdaad gered het, en hy roep die volk op om saam met Hom die Here
te loof! (vs 5).
In vers 6 getuig Dawid ook hoe vinnig God sake kan verander.
Baie keer in die nag lyk dinge ook vir ons onmoontlik en baie erger,
en dan worstel ons met die Here. Hoe dikwels het dinge nie alreeds
die volgende oggend beter gelyk nie? Ja, soms duur beproewings
lank, maar ander kere kan God in oomblikke sake verander! Kom ons
bely voor God dat ons ook soms vergeet hoe afhanklik ons van God
is. Kom ons dank God dat Hy Jesus Christus gestuur het om te betaal
vir ons sonde van selfvoldaanheid en hoogmoed.
Kom ons vra die Gees om ons te help om steeds meer in afhanklikheid van God te leef.
Sing: Psalm 73-1:12
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)
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Donderdag 4 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 35
Fokusgedeelte: Psalm 35:9, 18, 28
Vertrou en hoop op die Here deur beproewings heen

I

n Psalm 35 sien ons dat Dawid op ’n stadium in sy lewe deur mense
wat baie naby aan hom was, lelik in die rug gesteek is. In vers 12
tot 14 lees ons hoe naby Dawid aan hulle was: toe húlle siek was,
het hy intens meegeleef, en gevas, en vir hulle voorbidding gedoen!
Maar nou, ná al sy goedheid, steek dieselfde mense hom in die rug!
Hulle bring allerlei vals beskuldigings teen hom in, stel vir hom strikke,
verlustig hulle in sy leed, en soek sy ondergang! In vers 4 lees ons
hulle soek selfs sy lewe! Ons kan onsself net indink hoe onsettend
moeilik hierdie tyd in Dawid se lewe moes gewees het.
Soms kan dit ook met ons gebeur dat ons hewige beproewings
beleef, en partykeer juis beproef word deur mense van wie ons dit
die heel minste verwag! In sulke tye is mens nie net teleurgesteld
nie, maar dikwels ook ontsteld! So, wat doen Dawid in sulke tye? Hy
stort sy hart voor die Here uit! Hy worstel met die Here in gebed, en
Hy smeek God vir uitkoms en hulp! En al is die uitkoms nog glad nie
daar nie, kry hy tog in sy worsteling opﬂikkerings van hoop! Ons sien
in verse 9, 18 en 28 dat hy reeds vertel van sy lof en dank wat hy gaan
bring oor God se redding en trou, al is hy op die oomblik nog in die
middel van die beproewing!
En dit is presies wat geloofsvertroue is: Om vas te vertrou op die
dinge wat ons hoop, al sien ons dit nog nie! (Heb. 11:1). Mag die
Heilige Gees jou help om so vas te vertrou op alles wat God vir jou in
en deur Jesus gee, ook deur jou moeilikste beproewings heen!
Sing: Psalm 31-1:1, 3, 5
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)
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Vrydag 5 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 38
Fokusgedeelte: Psalm 38:1 (AFR53)
O Here, straf ons tog nie in u toorn nie!

D

ie rampspoed wat Dawid in ons gelese gedeelte beleef het, is
miskien deur mense aangerig, maar hy was verstandig genoeg
om te besef dat hy in hierdie rampspoed eintlik met God te make
het; dat God besig was om hom daardeur te tugtig. Hy skryf egter
nie alleen die ellende wat oor hom kom aan God toe as tugtiging nie,
maar hy besef ook dat dit die regverdige vergelding vir sy sonde is.
Die Psalm leer ons opnuut dat God nie ’n wrede regter is nie, maar dat
Hy die volle reg tot teregwysing en tugtiging het. Hy is die regverdige
Regter en daarom wreek Hy Hom oor die sonde.
Waar Dawid dan toegee dat hy tereg getugtig word, smeek hy God
om nie met hom te handel volgens die strengste wetgewing nie. Hy
kla nie teenoor God nie, maar vlug juis tot God. Hy weier nie heeltemal
die straf nie, want dit sal onredelik wees; en om daarsonder te wees,
het hy geoordeel, sou vir hom meer kwaad as goed gewees het; maar
hy is bang vir die toorn van God. Hy bely eintlik hier: “Here, ek verdien
om vernietig te word, maar omdat ek die erns van u toorn nie kan dra
nie, handel tog nie met my volgens wat ek verdien nie, maar vergewe
genadiglik my sondes waardeur ek u toorn teen my uitgelok het.”
Laat ons so dikwels as ons deur teëspoed onderdruk word, weer
opnuut besef dat ons alleenlik deur Christus in vrede met God gebring kan word. Deur sy borgtogtelike liefde kan ons ons oë van die
wêreldse verdrukking afwend en fokus op die ewige heerlikheid wat
op ons wag.
Mag ons, gelei deur die Heilige Gees, van watter kant ook al ons
verdrukking kom, ons gedagtes onmiddellik tot God rig en Hom as die
Regter erken.
Sing: Psalm 38-1:1, 17
Ds. JN Hibbert (Josef) (Pietersburg-Noord)
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Saterdag 6 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 39
Fokusgedeelte: Psalm 39:13 (AFR53)
Ons krag lê alleenlik in God

D

it is duidelik dat Dawid op die tydstip wat hy die Psalm geskryf
het, amper net soos Job in sak en as gesit het. Sy moedeloosheid
weergalm regdeur hierdie Psalm, so amper asof hy nie wil opstaan en
aangaan nie. In Dawid se nood besef hy dan ook duidelik die niksheid
van die mens. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die mens maar as ’n
skadubeeld rondloop. Hy maak die broosheid en die breekbaarheid
van ons lewens op ’n besondere wyse in hierdie Psalm duidelik.
Hoe kwesbaar is ons lewens nie, hoe maklik kan die sonde nie ons
lewens oorneem nie! Alhoewel Dawid regdeur hierdie Psalm besig is
om die niksheid van die mens duidelik te maak en te noem dat elke
mens maar ’n asemtog is, bely hy tog die vertroostende wete dat
die Here die pad met ons saamstap en dat dít alles die moeite werd
maak. Hy kom dan ook aan die einde van die Psalm tot ’n belydenis.
Ons lees dat hy in vers 13 bely: “Hoor, Here, my gebed, luister na my
hulpgeroep; swyg nie by my trane nie; want ek is ’n vreemdeling by U,
’n bywoner soos al my vaders.”
Ons is maar vreemdelinge hier op die aarde en ons tuiste is nie
hier nie. Ons lewens hier is kortstondig en daaraan moet ons vashou,
want dit rig ons oë op God sodat ons weer opnuut kan besef dat ons
tye in sy hande is.
Ons as vreemdelinge by God het egter deur Jesus Christus se
kruisdood kinders van God geword. Jesus Christus het ons weer met
God versoen, sodat ons mag besef dat, alhoewel ons uit ons eie niks
is nie, al ons krag in Hom lê. Mag die Heilige Gees hierdie wete in ons
harte vaslê.
Sing: Psalm 39-1:1
Ds. JN Hibbert (Josef) (Pietersburg-Noord)
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Sondag 7 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 52
Fokusgedeelte: Psalm 52
Die Here sorg vir die regverdige

I

n die wêreld lyk dit soms of die goddeloses die oorhand het. Dawid,
wat dit aan sy eie lyf gevoel het, beskryf die slegte dade waarmee
die goddelose spog. Hy bely ook dat die Here goed is en hoe hy op
die Here se versorging steun.
Die goddeloses is groot en belangrik in hulle eie oë en wil ander
se ondergang bewerk deur met ’n vlymskerp tong bedrog te pleeg.
Hulle het die kwaad liewer as die goeie en die leuen liewer as die
waarheid. Hulle vertrou nie op die Here nie, maar op hulle eie rykdom
en vermoëns. Dit lyk ook soms asof hulle met hulle bose dade gaan
wegkom.
Dit kan gelowiges in die versoeking bring om ook die voorbeeld
van die goddeloses te volg. Die goddeloses staar egter vernietiging in
die gesig, aldus Dawid. Die Here sal hulle wegruk uit die land van die
lewendes. Dit sal die gelowiges met ontsag vervul en opnuut laat dink
aan die rykdom wat hulle by die Here het.
Jy sal ondervind dat die Here goed is. Sy goedheid word veral
sigbaar in wat Hy gedoen het. Hy sorg vir jou as sy kind. Jy kan altyd
daarop reken.
Wanneer jy konsentreer op die Here en sy versorging en op die
rykdom wat Hy in en deur sy Seun vir jou bewerk het, sal jy sterk
weerstand kan bied. Daarom sal jy ook altyd genoeg rede hê om die
Here te loof en te prys.
Sing: Psalm 52-2:1, 4
Dagstukkie Almanak 2007
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Maandag 8 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 57
Fokusgedeelte: Psalm 57:2
Veilig onder God se vlerk

H

oewel die opskrif bo Psalm 57 na Dawid se vlug vir Saul verwys, is
daar in die psalm self geen verwysing na sy vlug nie. Die toonaard
van die psalm is ook nie in die mineur nie, maar in die majeur. In die
ander psalms hoor jy die ondertone van onsekerheid, bangheid, selfs
desperaatheid. Psalm 57 se oorwegende toonaard is dié van lof.
Waarom die groot verskil? In die vorige psalms het Dawid vir sy
vyande weggekruip, of dit nou in Gat was of in die woestyn of vir die
Siﬃete. Hier skuil hy in God wat deur die grot gesimboliseer word.
Wat belangrik is, is dat Dawid nie die grot sy skuilplek noem nie, alhoewel dit vir hom ’n ﬁsiese skuilplek is, maar dat dit God self is wat
sy skuilplek is. Alhoewel Dawid in die skaduwees van die grot van
Adullam wegkruip, weet hy dat hy eintlik onder God se vlerk skuil (vgl.
Eks. 19:4).
Ons was al almal daar – miskien nie in ’n grot nie, maar gejaag
deur iets wat vrees by ons inboesem. Miskien was dit toe ’n geliefde
oorlede is. Miskien is dit die onsekerheid oor die toekoms. Of dalk
is dit ’n neerdrukkende siekte wat net nie wil weggaan nie. In sulke
tye verander God nie noodwendig ons omstandighede nie, maar Hy
beloof dat Hy ongeag ons omstandighede by ons is. Dikwels wens ons
dat God as’t ware sal neerswiep en eensklaps ons omstandighede
verander, dat Hy sal kom en Saul se agtervolging onmiddellik sal laat
ophou. Ons pleit by God dat Hy die pyn sal wegneem en dat môre die
spreekwoordelike teerpad vir ons sal wees: Here, sal U tog nie ons
stryd laat ophou nie! Maar die probleme bly. Dit is dan wat ons soos
Dawid by God self skuiling moet gaan soek, onder sy vlerk inkruip.
Dan kan ons rustig sê (Ps. 57:2): “Onder u vleuels sal ek skuil tot die
bedreiging verby is.”
Waarlik, diegene wat afvlerk êrens onder die bosse skarrel, hoef dit
nie met ’n doodsglim in die oog te doen nie. Wie weet, dié dag waarvan
ons gereken het dat dit ons laaste dag is, is dalk die dag waarop God
ons optel. Dalk is die huidige oomblik so ’n optelgeleentheid in jou
lewe. Die Here genees immers die gebrokenes van hart en verbind
hulle wonde (vgl. Ps. 147:3). Hy omskep verwondes in versorgdes,
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in verbondenes – aan Hom. Hy neem ons onder sy vlerk. Blaai maar
deur die Bybel en jy vind dieselfde boodskap oor en oor: die Here
is by sy kinders. Die Here was nie net by sy kinders toe hulle swaar
gekry en gely het nie. Hy was altyd daar. Die Here is naby. God is hier
by ons.
Jesus het op konkrete wyse getoon wat dit beteken dat God by
ons is. Hy het op die stofpaaie van Palestina geloop. Hy het soos
ons geëet en gedrink. Hy het honger en moeg geword. Hy het gelag
en gehuil. Hy het gepraat en opgetree. God was in Jesus konkreet
sigbaar. Jesus was in die besonder by mense in nood. Hy was by
die siekes en verlamdes‚ by die dowes en blindes. Hy was by dié wat
getreur het. Hy was nie net by mense in ﬁsiese nood nie‚ maar ook
in die besonder by mense in hulle emosionele en geestelike nood.
Hy het juis gekom om ons te verlos uit die mag van die Bose en alle
sondebande. Jesus was by die skare wat na Hom geluister het. Hy
het met woord en daad getoon dat Hy Immanuel is: God by ons.
Sing: Psalm 31-1:3
Ds. HJJ Krüger (Hentie) (emeritus)
Dinsdag 9 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 58 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 58:11, 12
God laat ons deel in die oorwinning van onregverdige en
korrupte leiers

I

n hierdie Psalm kom ’n saak aan die orde wat vir ons as gelowiges, in
die tyd waarin ons leef, van groot belang is. Dawid beskryf in hierdie
Psalm die probleem van ’n korrupte regstelsel. Die leiers, dié wat
reg moet spreek, word in vers 2 gekonfronteer met die vraag of hulle
uitsprake regverdig is en of die beslissing in sake tussen mense billik
is. Nee, is die skokkende antwoord, want hierdie leiers wat reg moet
spreek, se optrede getuig van korrupsie en geweld. In hulle regspraak
is hulle onregverdig. Hulle tree so op omdat hulle van geboorte af
sondige mense is. Hulle loop die verkeerde pad en hulle leef soos
bedrieërs.
Dawid gebruik die volgende beelde as hy bid dat hierdie leiers vir
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hulle onregverdige optrede gestraf word:
• Mag God hulle mag verbreek soos leeus se tande uit hulle monde
geruk word (vs 7).
• Mag God hulle invloed laat verdwyn soos water wat wegsyfer en
soos droë gras wat fyngetrap word (vs 8).
• Mag God hulle nalatenskap vernietig sodat hulle nalatenskap sal
wees soos slym wat wegraak as die slak verby is (vs 9).
• Mag God hulle lewe beëindig en hulle uitroei soos onkruid en
hulle in die ﬂeur van hulle lewe verskroei en weg waai soos in ’n
gloeiende wind (vs 10).
God laat reg geskied as die leiers wat reg moet spreek, korrup
en onregverdig optree. God het dit in die lewe van sy Seun Jesus
Christus so duidelik aan ons geopenbaar. Jesus Christus is deur
die korrupte leiers vals beskuldig en vervolg en ter dood veroordeel.
Christus het uit die dood opgestaan en regeer en ken elke korrupte en
onregverdige leier. Hy kom weer om ﬁnaal te kom oordeel.
Die gelowige, dié wat deur Christus geregverdig is, sal bly wees,
want daar kom ’n dag van oordeel en vergelding. God laat ons dan
deel in die oorwinning oor onregverdige en korrupte leiers. Dié wat in
die geloof volhard, sal deel in die beloning om vir ewig te leef onder
God se reg en geregtigheid.
Sing: Psalm 68-1:1
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
Woensdag 10 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 62 (AFR83)
Fokusgedeelte: Psalm 62:2, 3, 6, 7
Met onrus en angs in jou lewe vind jy net by God rus

D

awid beleef die grootste onrus en angs in sy lewe. Dit as gevolg
van onreg en geweld wat teen hom gepleeg word. Hy beskryf
hierdie omstandighede baie duidelik. Hy weet van allerhande valse
beskuldigings wat tot hom kom. Daar is selfs pogings om hom dood
te maak (vs 4). Dawid beleef nie net die onreg en geweld in sy lewe
nie, maar hy ken ook gemene mense wat die lewe vir hom moeilik
maak. Mense probeer hom uitwerk en skep behae in leuns wat oor
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hom versprei word. Mense is agteraf en gee voor wat hulle nie is nie.
Met die mond sê hulle mooi dinge terwyl hulle hom in die hart vervloek
(vs 5). Dawid beleef dat sy lewe in dié omstandighede soos ’n muur is
wat reeds besig is om om te val.
Te midde van al hierdie onrus en angs bely Dawid: “Net by God
vind ek rus.” Die struktuur waarin die Psalm geskryf is, wys daarop
dat alles wat onrus en angs in verse 4 en 5 bring, omring word deur
rus wat by God gevind word (vs 2-3, 6-7). Die onrus en angs word met
God se rus omring. Hierdie belydenis van rus by God beteken nie dat
die onrus en angs uit Dawid se lewe verdwyn nie.
Wat bring hierdie rus in sy lewe? God is vir Dawid ’n vaste rots
waarop hy vas staan. God red hom en is vir hom ’n toevlug en veilige
vesting in die angs en onrus. Dawid besef dat hy in hierdie angs en
onrus net op God kan vertrou.
In ’n wêreld van angs en onrus versterk God ons. “Net by God vind
ek rus.” God stuur sy Seun Jesus Christus sodat ons in die geloof
deur sy dood en opstanding, elke dag ware rus in ons lewens kan hê.
Jesus sê: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal
julle rus gee” (Matt. 11:28).
Sing: Psalm 62-1:1,4
Ds. AF Berg (Fenmo) (Pongola)
Donderdag 11 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 63
Fokusgedeelte: Psalm 63:3-6 (AFR53)
Net God self in sy krag en heerlikheid bevredig ons diepste
verlange en begeertes

D

awid is in die woestyn, in ’n dor en uitgedroogde land. Dit is egter
nie die ergste nie. In vers 10 lees ons dat daar mense is wat sy
lewe wil verwoes. Dit is ’n sterk woord – verwoes. Waar is daar dan
vir Dawid ware bevrediging en ware rus en versadiging, nie net vir sy
siel nie, maar ook vir sy vlees (vs 2)?
Ware bevrediging is daar net by die Here self. Dit is waarna Dawid
ten diepste verlang – na die Here. Hy dink terug aan die tempel en dan
veral aan die Here se sterkte en die Here se heerlikheid (vs 3). Die
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Here se heerlikheid is die Here se glansryke majesteit, sy grootheid,
sy eer. Die Here se heerlikheid is die saamtrekpunt van die Here se
volkomenhede. Ons aanskou die Here se heerlikheid veral in Jesus
Christus – Johannes 1:14.
Dawid word ook met die beste versadig as Hy die Here se sterkte
onthou. Die Here se krag, sy sterkte, dit besef ons in die skepping van
die hele aarde, maar ook in gedeeltes soos Eksodus 15:2. Daar het
die Here in sy krag die Egiptenare in die Rooisee laat omkom. Hierteenoor, ook in sy krag, het Hy sy volk Israel op droë grond deur die
Rooisee heen gered. Die Here se krag gaan dus oor sy oordeel en sy
redding. (Besonders is dit dan ook as ons lees in Eksodus 14:17-18
dat hierdie geskiedenis van die Here se oordeel en redding deur die
Rooisee heen, ook veral gaan oor die Here se heerlikheid.) God se
krag het egter nie hier opgehou nie. In Christus sien ons God se krag,
toe Hy Hom uit die dode uit opgewek het (Ef. 1:19-21). Daardie selfde
krag werk ook in die gelowiges sodat hulle kan glo.
God se krag en God se heerlikheid sien ons in die oordeel en die
verlossing wat bymekaar kom in Jesus Christus aan die kruis. Dit is
vir die gelowige die beste voedsel wat hy kan ontvang. Die vet en
vettigheid van Psalm 63:6 dui op die beste voedsel. God se krag en
heerlikheid is dag na dag steeds vir ons ’n toevlugting en ’n versadiging teen ons vyande van elke dag.
Word jy versadig in die Here se krag en heerlikheid, en dus met die
beste voedsel wat daar is? Of word jy versadig met ander voedsel wat
nie kan versadig nie?
Sing: Psalm 93-1:1, 4
Ds. R Boersema (Reinhard) (Vryburg)
Vrydag 12 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 66
Fokusgedeelte: Psalm 66:5-12 (AFR53)
Laat ons God loof vir sy groot dade van verlossing EN van
toetsing en loutering

P

salm 66 is ’n lofpsalm. Soos ’n goue draad is die tema van lof
regdeur die psalm: “Juig tot eer van God, o ganse aarde!” (vs 1).
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Die hele aarde moet Hom loof vir sy groot werke, sy groot dade (vs
3-5).
Wat is hierdie groot dade waarvoor die Here geloof moet word?
Vers 6 verwys na die twee groot bakens van die Ou Testament in terme van God se groot dade – die trek deur die Rooisee uit Egipte, en
weer die trek deur die Jordaanrivier die beloofde land in. Daar sien
ons veral God se groot dade. Hy is die God oor die natuur. Hy beheer
die natuur. En so maak Hy vir sy kerk ’n pad deur die chaos van die
water heen, vanweë sy liefde vir sy kerk. Hy het haar immers losgekoop met sy eie bloed, die bloed van Jesus Christus. So maak God
egter nog steeds altyd weer vir sy kerk ’n pad deur die chaos van
hierdie wêreld heen.
God heers egter nie net oor die natuur ten behoewe van sy kerk
nie; Hy heers ook oor alle nasies (vs 7). Dit is ’n ontsaglike troos vir
die gelowiges. Kyk wat lees ons in verse 10-12. Die klimaks is in vers
12: “U het mense oor ons hoof laat ry.” ’n Verskriklike onheil kom uit
die Here se hand. Wat ’n vreugde is dit nie dat die verskriklikste onheile van ons lewe in die Here se hand is. Dit is nie ons vyande wat
wen nie! Dit is eerder die Here wat ons toets en ons louter.
Dit is tog rede vir ware lof! Alles, ons hele lewe, is in die Here se
hand. Laat ons bly wees in Hom, selfs al kom swaar tye van toetsing
en loutering. Mag die Heilige Gees ons vandag weer daaraan herinner
dat God oor die natuur en oor alle nasies regeer. Ons lewe is in God
se hand; alles in ons lewens kom uit sy Vaderhand (Heidelbergse
Kategismus, Sondag 10). Loof God!
Sing: Psalm 124-1:1-3
Ds. R Boersema (Reinhard) (Vryburg)
Saterdag 13 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 68
Fokusgedeelte: Psalm 68:2, 19-21 (AFR20)
Die oorwinning is behaal in Jesus Christus wat op die troon
gaan sit het; laat ons juig want ons het daarin deel

P

salm 68 is ’n psalm van oorwinning. Dit is een groot oorwinningslied
van begin tot einde, soos min ander dele in die Bybel. Die begin
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van hierdie psalm kondig dit so eenvoudig aan, maar tog baie kragtig.
Vers 2: “God staan op, sy vyande spat uiteen.” Vers 3 stel die Here se
vyande gelyk aan rook wat weggewaai word, en gelyk aan was wat
smelt voor vuur. Dis oorwinning! En daarin kan die regverdiges bly
wees. Lees net weer die jubeltoon van verse 4-5. Daar is een groot
verheuging, want die oorwinning is behaal.
Verse 8-19 beskryf die oorwinning van Israel. Dit is die geskiedenis
vanaf die slawerny in Egipte, deur die wildernis (vs 8), die verbond
en wet by Sinai (vs 9), tot in die beloofde land (vs 10). Dan volg die
goeie tyding (vs 12-15). Die oorwinning is behaal, die volk ontvang die
land en die goeie tyding gaan uit vanaf die Here self – vers 12. Die
Here self bring die goeie tyding, die goeie boodskap, die evangelie.
Die oorwinning is behaal en die Here gaan sit op sy troon daar op
Sionsberg waar sy tempel gestaan het (vs 16-19). Let veral op vers
19: Die Here het opgevaar na die hoogte. Hy het ook gevangenes
weggevoer – gevange geneem. Hy het ook skatplig gevorder by die
mense. Ja, dit gebeur daar op Sionsberg waar die Here se tempel
was, nadat die volk die land ontvang het. Tog haal Paulus hierdie vers
in Efesiërs 4:7-10 aan en wys dat hierdie heengewys het na Jesus
Christus. Hy het opgevaar na die hoogte. Jesus Christus se hemelvaart is ’n troonsbestyging. Die Oorwinnaar het op sy troon gaan sit
ná die oorwinning hier op aarde.
In hierdie oorwinning het ons nie net eenmalig deel gekry met ons
wedergeboorte nie, maar steeds het ons deel daarin. “Dag na dag dra
Hy ons” (vs 20). Vers 21 se woorde is eintlik meervoude – verlossinge
en uitkomste. Dag na dag dra Hy ons.
Die oorwinning is behaal. Ons kan nou reeds elke dag juig en bly
wees in die oorwinning wat behaal is in Jesus Christus. In hierdie oorwinning het ons steeds deel elke dag.
Sing: Psalm 68-1:1. 8
Ds. R Boersema (Reinhard) (Vryburg)
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Sondag 14 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 73
Fokusgedeelte: Psalm 73:28 (AFR83)
God is die antwoord op oënskynlike onreg

P

salm 73 is sekerlike een van die bekendste Psalms wat hierdie
groot lewensraaisel beantwoord. Waarom seëvier die onreg in die
wêreld? Ons almal wroeg op die een of ander stadium met hierdie
vraag, veral as ons die samelewing van vandag om ons sien. Hoekom
gaan dit so goed met die mense wat nie God ken nie, en net volgens
hulle begeertes leef?
Die Psalmdigter maak sy hart oop teenoor die Here, hy praat reguit
soos ons voel patykeer: “Ek kan maar net so wel soos die ongelowiges
word, wat baat dit my om reg te probeer lewe?” Maar hy kom tot
inkeer en besef dat hy God, homself en sy medegelowiges verloën.
Tog kry hy nie dadelik ’n antwoord op die vraag nie. Eers wanneer
hy die teenwoordigheid van God in sy lewe besef en beleef, kom die
besef van domheid.
Hoe kan hy soos die goddeloses wil wees wat ver van God leef?
Om by God te wees, is alles en alles in jou lewe is God! Lees die
duidelike keuse wat hy maak in die fokusvers, kan jy deel in die
oortuiging? Wanneer jy by God is en in Jesus is, kan jy onreg hanteer.
Dan weet jy: “Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens
hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die
Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede” (Rom. 8:6).
Wat kies jy?
Sing: Psalm 38-1:1, 15, 17
Ds. HM Stavast (Herman) (Piet Retief)
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Maandag 15 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 74:1-23
Fokusgedeelte: Psalm 74:1
Dit lyk of die Here hande agter die rug staan en toekyk!

W

aar is U Here? Hoekom stoot U ons weg? Dalk is dit ook jou
gebed. Here, hoekom gryp U nie in nie, hoekom staan U hande
agter die rug en toekyk?
Dit is moeilik om met sekerheid te sê oor watter geskiedenis die
gedeelte gaan. Na alle waarskynlikheid verwys die Psalmdigter na
die Babiloniërs wat Israel verslaan het en hulle weggevoer het in
ballingskap.
Hierdie gebeure het die volk platgeslaan. Hulle weet nie wat aangaan nie. Hoekom verstoot die Here sy volk? Hulle was soos ons
gekonfronteer met ’n magdom “waarom”-vrae. En die waarom-vrae
sal seker nooit ophou nie. Wanneer iets slegs in ons lewe gebeur het,
sal ons altyd wonder. Maar dit beteken nie die Here is afwesig nie,
daarom moet ons in sulke tye vashou aan ons belydenis.
Dit is wat die Psalmdigter gedoen het. Hy voel op die stadium moedeloos, maar hy besef daar is hoop. Hy bely:
“God is van altyd af my koning.” Hy voel dus asof die Here niks
doen nie, maar sy belydenis oortuig hom van beter. Hy besef die Here
het in die verlede hulle uit Egipte gered.
Daar was nog ’n dag in die geskiedenis van die kerk waar die Here
se vyand dit waarop die kerk gehoop het, weggevat het. Jesus, God
met ons, is gekruisig. Sy dissipels het vir drie dae nie geweet wat
aangaan nie. Hoekom, Here? Hoe kan U net hande gevou staan en
toekyk? Dit het dalk vir hulle so gevoel, maar in werklikheid was God
besig met sy reddingsplan.
Hou vandag vas aan wat ons bely en weet die Here is by jou, al
voel dit nie altyd vir jou so nie.
Sing: Psalm 74-1:1-3
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg/Rhenosterberg/De Aar)
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Dinsdag 16 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 77
Fokusgedeelte: Psalm 77:14
Nagtelike worsteling

I

n hierdie Psalm verteenwoordig die Psalmdigter die volk. Elkeen van
hulle het nagte wakker gelê en worstel oor alles wat om hulle aan
die gang was. Ons het in Psalm 74 gesien die Psalmdigter was getroos deur dit wat hy van die Here geweet het, maar dit is nie hier die
geval nie. Hoe meer die volk oor die Here dink, hoe meer raak hulle
onrustig.
In die eerste gedeelte skree hy. Dit is amper asof hy dink hoe harder hy kla, hoe groter is die kans dat die Here Hom hoor. Dit het dalk
ook al met jou gebeur. Ons worstel met die Here om net sin te maak
van ons omstandighede. Maar hoe meer ons dink, hoe meer raak ons
deurmekaar. Die Psalmdigter se harde aand worsteling is nou verby.
Hy skree nie meer uit moedeloosheid sodat die Here hom kan hoor
nie, Hy is nou sprakeloos. Die Here antwoord dan nie.
Die wenteling kom wanneer hy wegkyk van homself af en die Here
leer ken. Hy begin dink Wie die Here werklik is. In sy nadenke kom
hy uit by die wete: Alles wat die Here doen, is heilig. Hy is anders as
ons en sy dade kan nie altyd deur ons verstaan word nie. Hy sê ook:
“Niemand het u spoor gesien nie.”
Al sien jy nie elke dag die Here se spoor nie, kan jy weet Hy is daar.
Hy is heilig, alles wat Hy doen, is goed en Hy is altyd jou Herder. Soms
laat ’n herder dinge met sy skape toe om hulle by die eindbestemming
te bring. En soos ons, weet die skape nie altyd wat die herder doen
nie. Maar ons kan weet Hy is daar en Hy het jou lief. Sy gesindheid
kan nie teenoor jou verander nie, daarvan het Jesus seker gemaak.
Sing: Psalm 77-1:7, 10
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg/Rhenosterberg/De Aar)
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Woensdag 17 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 80:1-20
Fokusgedeelte: Psalm 80:4, 8, 20
Standvastigheid in ’n deurmekaar wêreld

K

an jy jouself indink in die Psalmdigter se situasie? Soveel swaarkry,
kyk net na vers 6. Dit wat hulle trane veroorsaak het, herhaal hy
drie keer in verse 4, 8 en 20. Die Here is weg, hulle het nie meer hoop
nie. Hy bid: “Laat skyn die lig van u aangesig.” Hy sê eintlik: Here,
kom weer dat ons U kan sien.
Dit is ons troos vandag: Christus die Here het gekom. Hy het deur
sy Seun aan ons kom wys Wie Hy is en hoe lief Hy ons het. Nou weet
ons deur Christus: Die Here is nie net Israel se Herder nie, maar ook
ons Herder (vs 2). En Hy luister altyd na ons. Daarvan verseker die
Heilige Gees ons, want dit is deur Hom dat ons die Here ons Vader
kan noem.
Ons weet ook, soos die Psalmdigter telkens bid, die Here is die
Heerser oor alle magte. Christus het die dood oorwin en sy dissipels
daarvan verseker in Matteus 28:18.
Ons weet ook ons is die Here se wingerd. Die Here het hulle vir
Homself geplant, maar hulle was deur die vyand afgekap. Nou bid die
Psalmdigter tot die Here om toe te laat dat hulle as volk weer groei.
Wat hy nie besef het nie, is hulle moes afgekap word sodat ons deel
kan word van die wingerd. Christus het die kerk deel gemaak van die
wingerd van God en Hy versorg ons elke dag. Hy snoei ons reg deur
alles wat in ons lewe gebeur sodat ons tot sy eer kan leef.
Sien u, die Psalmdigter het niks anders as trane gehad in sy
swaarkry nie. Maar ons het by ons trane hoop en troos. Die Here is
ons Herder wat magtig is om ons te versorg soos ’n kosbare wingerd.
Dit is die blywende hoop wat vir ons standvastigheid in ’n deurmekaar
wêreld gee.
Sing: Psalm 80-1:1, 10
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg/Rhenosterberg/De Aar)
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Donderdag 18 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 86
Fokusgedeelte: Psalm 86:4
Blydskap in die Here

A

s dit sleg gaan sodat dit lyk asof daar nie meer hoop is nie, is daar
nog iets te doen. Dit leer ons by hierdie geïnspireerde psalmskrywer. Dit gaan sleg en daar is geen blydskap moontlik nie – maar
net omdat sy God wat hy verwag, nog nie opgedaag het nie.
Mag ons wel so dink as gelowiges? Ja en nee. Nee, want die Here
is naby (Fil. 4:4, 5) en die Here belowe om altyd by ons te wees (Matt.
28:20). Ja, want deur ons swakheid struikel ons en val. Ons word bedreig deur gewetenlose misdadigers en mense wat ons wil uitbuit. Ja,
want die volle oorwinning van ons Here het nog nie deurgebreek nie.
Gebed is ’n verlange na die Here. In hierdie onvolkomenheid
waarin ons lewe, verlang ons na die Here en die kleinste blyk van sy
nabyheid maak ons harte bly. Verder kan ons met vertroue uitsien dat
die Here weer kom en vra dat Hy ons bly maak. Ons Here alleen is
God. Eendag sal alle nasies voor Hom buig (vs. 9). Hy sien ’n swakke
raak (vs. 1) en is barmhartig en genadig (vs. 14). Dit beteken Hy gee
wat ons nie verdien nie en kom ons help, al is Hy niks teenoor ons
verskuldig nie.
Hoeveel meer kan ons, wat weet dat sy belofte van ’n Verlosser in
ons Here Jesus waar geword het, ons nie verbly nie! Hy kom weer om
ons volkome te verlos. Daarom kan ek ook al bly wees, al lewe ek nog
in hierdie onvolkomenheid.
Sing: Psalm 86-1:2, 7
Dagstukkie Almanak 2007
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Vrydag 19 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 95
Fokusgedeelte: Psalm 95:6, 7
Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer!

E

lke dag ontmoet ons baie mense. Die meeste ontmoetings is alledaagse roetine. Die kommunikasie neem meestal die vorm van
clichés aan. So deel ons ’n groot deel van ons week met ander mense
wat nie noodwendig en in elk geval nie deurlopend ons lewe beïnvloed nie. Hulle is maar net daar: kennisse, kollegas, medelidmate
en terloopse vriende. Die gevaar is dat wanneer ons iemand gereeld
sien of ontmoet, hierdie ontmoetings bloot momente in ’n gejaagde
lewe kan word.
Dit mag egter nie gebeur wanneer ons die belangrikste Persoon
in ons lewe ontmoet nie. Daarom begin elke erediens met die votum.
Deur hierdie oënskynlik onbelangrike roetinehandeling word ons herinner aan die doel van die gemeente se ontmoeting met God. In ’n
feestelike atmosfeer word die volk opgeroep om God te loof en te eer.
Die grootsheid van ’n ontmoeting met Hom word beklemtoon indien
ons steeds besef Wie Hy is en wat ons verhouding met Hom is.
In die psalm word dit verwoord in die pragtige metafoor van ’n Herder wat omsien na sy skape. Hy is dus die almagtige God van wie
ons hele bestaan afhanklik is. ’n Tweede perspektief word egter bygevoeg. Ons ontmoeting met Hom kan nie sinvol wees indien ons nie in
gehoorsaamheid aan Hom leef nie. Dan beteken ons lofverheﬃng en
nederige eerbetoon letterlik niks.
Die ontmoeting met God mag dus nooit maar net blote roetine
word nie. Dit bly spesiaal omdat dit my krag gee om die res van die
week in sy teenwoordigheid te leef.
Sing: Psalm 95-1:1, 4
Ds. D Pansegrouw (Dirk) (emeritus)
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Saterdag 20 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 97:1-12
Fokusgedeelte: Psalm 97:7-12
O regverdiges, wees bly in die HERE; loof die regverdige
Koning wat jou bewaar!

S

o maklik kyk ons vas in al die onreg rondom ons. Mense wat ons
benadeel of wat selfsugtig optree. Dit kan ons vinnig moedeloos
laat. Hoe lank nog moet ons bid dat reg en geregtigheid sal geskied,
só dat daar ’n bevredigende uitkoms sal wees? Te midde van dit alles,
herinner Psalm 97 ons dat die HERE se koningsheerskappy ewig is.
Hy is die enigste Koning wat as regverdige Regter sal oordeel, maar
Hy as Verlosser sal die siele van sy gunsgenote bewaar.
Sy almagtige teenwoordigheid word beskryf met elemente in die
skepping:
• “Wolke en donkerheid is rondom Hom” (vs 2);
• “’n Vuur gaan voor sy aangesig uit” (vs 3);
• “Sy bliksems verlig die wêreld” (vs 4);
• “Berge smelt weg soos was” (vs 5).
Gelowiges word opgeroep om in hulle omstandighede in geloof te
fokus op Wie die HERE is. Sy teenwoordigheid getuig van ’n asemrowende en angswekkende almag. Openbaring 4 beskryf Hom op
soortgelyke wyse: weerligte, donderslae en vuurvakkels. Hy is soewerein verhewe bo sy skepping – alle afgode moet voor Hom buig.
Dít laat sy volk juigend wag op sy regverdige oordele wat vir seker
sal kom.
O, liefhebbers van die HERE, bly op Hom wag vir sy toekomstige
hulp en uitkoms. Hy is Koning oor die hele skepping. Dit is Wie ons
Here Jesus Christus is, “die Hoof van alle owerheid en mag” (Kol.
2:10). Hy het gekom om te verlos elkeen wat Hom in geloof aanneem
en in sy Naam glo (Joh. 1:12). “Hy red hulle uit die hand van die
goddelose” (vs 10). Hy het reeds verlos, en Hy kom weer: “Kyk, Hy
kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom
deursteek het” (Op. 1:7). O regverdiges, wees bly in die HERE en loof
die regverdige Koning wat jou bewaar!
Sing: Psalm 33-1:1, 4, 8, 10, 11
Ds. GJ Venter (Jonker) (Totiusdal)
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Sondag 21 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 98:1-9
Fokusgedeelte: Psalm 98:1-9
Sing tot eer van die HERE ’n nuwe lied, want Hy het sy heil
bekend gemaak

’n

Oorwinning is behaal, die vyand is verslaan! Nou roep Psalm 98
gelowiges om ’n nuwe lied vir die HERE te sing. Hierdie Psalm
word dus gesing nadat God se volk ’n oorlog teen die vyand gewen
het. Hulle sing hierdie lied, want die HERE is die Krygsman wat die
oorwinning behaal het: “… sy regterhand en sy heilige arm het Hom
gehelp” (vs 1). Hy is Israel se Verlosser wat koninklik die stryd vir hulle
gestry het. “Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trou aan die
huis van Israel; al die eindes van die aarde het die heil van onse God
gesien” (vs 3).
Ook ons het vele aanslae hier op aarde, hetsy ﬁsies of emosioneel.
In hierdie stryd moet ons terugkyk na al die oorwinnings wat die HERE
vir ons moontlik gemaak het. Maar ons grootste stryd in hierdie lewe
is die geestelike stryd. Dit is ’n stryd teen die sonde wat ons lewe
bedreig met die ewige dood. Dis nie ’n stryd teen vlees en bloed nie,
maar ’n stryd teen die Bose (vgl. Ef. 6:12).
Daar is maar net Een wat hierdie stryd kan stry en oorwinning
behaal, en dit is Jesus Christus. Trouens, Hy het dit reeds gedoen.
Alleen deur die geloof kan ons saam met Paulus sê: “Maar God sy
dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus” (1
Kor. 15:57).
So roep Psalm 98 ook Nuwe-Testamentiese gelowiges op met die
woorde: “Psalmsing tot eer van die HERE met die siter, met die siter
en die stem van gesang, met trompette en basuingeklank; juig voor die
aangesig van die Koning, die HERE!” (vs 6). Laat die ganse skepping
die HERE prys vir die heil wat Hy in Christus aan ons bekend gemaak
het. Hy kom weer!
Sing: Psalm 33-1:2, 6, 9
Ds. GJ Venter (Jonker) (Totiusdal)
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Maandag 22 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 102:1-29 (AFR53/AFR20)
Fokusgedeelte: Psalm 102:1
Here, ek stort my hart voor U uit!

W

at maak u wanneer dit voel alles wil uitmekaar val? Ons kan
probleme of swaarkry probeer ontken, ontvlug, in woede of met
wraak reageer. As dit by verhoudings kom, kan ons emosioneel manipuleer of seermaak. In hierdie Psalm leer ons eerder om ons harte
voor die Here uit te stort. Dis immers “die gebed van ’n hulpelose”
(AFR53 – ellendige!).
Dis ’n klaaglied en ons moet ook soms klaagliedere bid. In vers
2-12 leer ons eers om te pleit by die Here. Dit beteken nie maar net
om te vra dat die Here alles sal verander nie. Dis ’n uitroep wat sê:
Here, waar is U!? Sien my raak! Hoor my (vs 2)! Ons leer om die
swaarkry te verwoord. “My liggaam brand soos vuur” (vs 4); “Ek is
platgeslaan” (vs 5); “Ek is soos ’n eensame voël” (vs 6, 7); “Ek slaap
nie” (vs 8); “My kos is nat van my trane” (vs 10).
Wanneer ons klaar ons harte leeggemaak het en eerlik was oor
ons belewenis; moet ons ook eerlik wees oor Wie die Here regtig is.
Vers 13-23 wys ons hoe: “U Here, U heers vir altyd, U is daar van
geslag tot geslag.” “U sal ingryp …” (vs 14); “Die nasies sal die Here
vrees” (vs 16); ”U gaan Sion weer herbou …” (vs 17); “Hy luister na
die gebed van dié wat alles verloor het” (vs 18).
Wanneer ons eerlik was oor ons swaarkry, wanneer ons weer
doelbewus vasgryp aan die Here as ons getroue Verlosser, kom die
lof vanself. “Die hemel en die aarde sal vergaan, maar U sal bly … U
bly dieselfde, u jare het geen einde nie” (vs 27-28).
Wanneer Christus aan die kruis hang, ervaar Hy ware verwerping en
vervloeking sodat sy Gees altyd by ons is! Nou mag ons vrymoediglik
ons harte uitstort voor God!
Sing: Psalm 102-1:1
Ds. J van Schaik (Hanno) (Burgersdorp)
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Dinsdag 23 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 108
Fokusgedeelte: Psalm 108:2
Ek voel weer veilig by U, o God!

H

ierdie Psalm is ’n danklied wat uit twee klaagliedere saamgestel
is. Ons kan sê dat ’n dubbele klag in ’n dank- en vertrouenslied
verander!
Veiligheid is beslis een van die eerste dinge wat vir ’n enkeling en
vir die volk belangrik is. Die volk Israel het vanweë vyandige nasies
baie onveilig gevoel. Self is die volk nie teen die vyand bestand nie en
mense se hulp is nie genoeg nie. God moet help! Met God aan ons
kant, sal ons oorwin, want Hy self sal die vyand vertrap! God het ingegryp! Die volk voel weer veilig by God, so veilig dat die digter wil jubel
en sing en wil met harp en lier die rooidag wakker maak!
Wat is die moeilike omstandighede wat jou so onveilig laat voel?
In wie het jy vertroue verloor: in jouself, geliefde, medegelowiges,
vriende, die onvoorspelbare samelewing? Dit voel of ongeregtigheid
en korrupsie die botoon voer. Ons kan dubbele klaagliedere hieroor
skryf.
By wie vind ons dan weer veiligheid en vreugde? By God! Ja! God
die Vader het sy Seun Jesus Christus vir ons gegee om Self die onveiligste ding te ondergaan, die kruisdood! Alles het verlore gelyk! En
tog het God juis op Golgota sy oorwinnende mag geopenbaar. Jesus
betaal ons sondeskuld met sy kruisdood en met sy opstanding het Hy
sy mag oor alle dinge bewys, in besonder die dood. Die Heilige Gees
kom woon in ons bang harte, met die gevolg dat ons opnuut glo dat
Jesus ons nou verlos en aan ons die ewige lewe skenk!
Sodoende verander God ons dubbele klagtes in ’n dank- en vertrouens-lewenslied! Kom ons sing weer saam: “Ons voel weer veilig,
o God! Ons wil die Here loof oor sy liefde en trou!”
Sing: Psalm 108-2:1, 2
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)
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Woensdag 24 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 109
Fokusgedeelte: Psalm 109:1-3; 20-22; 26-31
Loof die Here, want Hy tree vir jou in

H

oe hanteer mens valse aanklagte teenoor jou? Die digter stoei
hiermee, want hy word blykbaar in die geregshof vir godsdienstige
aangeleenthede voor priesterregtes aangekla. Hy word valslik
beskuldig met woorde vol haat om hom as ’n misdadiger skuldig te
bevind. Hulle vergeld hom met kwaad vir goed en haat vir liefde! Verskriklik!
Die digter sit dus met ’n vertrouenskrisis. Die vernedering wek ook
binne hóm woede en wraak. Hy kon homself egter nie in hierdie woedetoestand voor die priesterregters verdedig nie. Hoe dan? Hierdie
Psalm leer ons dat ons heel eerste ons hart en gevoelens voor die
Here moet ooplê. Ja, die digter het sy haat en wraakgevoelens aan
die Here oorgedra. Toe hy dit doen, het sy hart bedaar want hy weet
dat hy nie self mag wraak neem nie. Hy laat dit aan die Here oor om
na sy eie goeddunke te vergeld.
Stoei jy ook met onreg teenoor jou? Onreg vind beslis plaas: deur
jou geliefdes, medegelowiges, misdadigers, kinders by die skool,
kollegas en politiekery. Voel jy ook skuldig as jy wraakgedagtes het
en woedend raak? Moenie dit teruggooi op die onregmakers nie,
want dan word jy soos hulle. Maak jou hart oop by die Here en jy
kry berusting en wysheid oor wat jy moet doen. Maar kan jy? Beslis
ja, want Jesus Christus tree vir jou in. Hy het die grootste onreg,
vyandskap, valse aanklagte en haat op Hom geneem! Hy het deur ’n
vloekdood aan ’n vloekhout in ons plek ’n vloekdood gesterf! Hy het
die vloekdood oorwin deurdat hy uit die dood uit opgestaan het. God
die Heilige Gees laat jou vasgryp aan Christus se oorwinning. Die
Heilige Gees laat jou glo dat, as God vir jou is, wie kan dan teen jou
wees? (Rom. 8:33). Laat jou lof aan die Here weerklink van vreugde
vir sy liefde en getrouheid!
Sing: Skrifberyming 5-4:1-6
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)
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Donderdag 25 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 113, 114
Fokusgedeelte: Psalm 114:7
Die Here laat geen steen onaangeroer om sy kind te verlos nie!

T

ydens die Paas-, Loofhutte- en Pinksterfees word uit Psalm 111118 die uittog en intog in die Beloofde Land besing. Dié feeste
wys heen na Christus, wat ons uit die sondewoestyn die paradys inlei.
Die woord “halleluja” (“Loof die HERE!”) kom in almal voor, behalwe
in Psalm 114. Psalm 113 se tweede “halleluja” hoort eintlik by Psalm
114. Hoekom?
Psalm 114 vertel: Die Here is elke dag met sý mense op pad.
Die Here verwys op drie maniere na sy volk – Israel, Jakob en Juda
(vs 1, 2). Die HERE het mét die mense wat aan Hom behoort (=
Israel) getrek, alhoewel Hy weet dat hulle, soos Jakob, bedrieërs en
sondaars is. Ten spyte van hulle sonde het Hy Juda sy heiligdom
(sy uitverkorenes) gemaak. Hy maak hulle sý heiligdom, sy eenkant
gesitte mense; alles onverdiend.
God se kinders is die tempel (woonplek) van die Heilige Gees. Met
die kosbare bloed van Christus losgekoop (HK Sondag 1). God se
kinders, sy kerk, is sy onaantasbare besit en eiendom – sy kleinood,
juweel, skat, oogappel.
Psalm 114 sê: Die skepping is in sy diens om mense te red! Byvoorbeeld: Om die volk te verlos, word die Skelfsee en Jordaanrivier droë
grondpaaie. Met die gee van die Wet (in Sinai) was daar aardbewings
– klippe en berge het rondgespring soos ramme (vs 4, 6). Uit ’n klipharde rots kom genoeg drinkwater om die hele volk (± 600 000 mense!)
te red. Vers 7: “Beef, aarde, voor die aangesig van die HERE!”
Onthou: Die Here sal geen steen onaangeroer laat om jóú sy verloste heiligdom te maak nie!
Al moet die HERE die see, riviere, berge, rotse verskuif, Hy sál sy
kinders verlos én die hele pad enduit saam met hulle loop. As God dit
tóé vir Israel kon doen, kan Hy dit ook vandag doen!
Die Here het ons klipharde harte gebreek en dit sag gemaak tot
ons bekering! Met Christus se kruisiging was daar sonsverduistering
en aardbewings. Dooies het uit hulle grafte opgestaan. Jesus se toegemesselde graf is oopgebreek met sy opstanding.
Óns dood is nou maar net ’n deurgang na die ewige lewe. Die Here
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versit dus berge om ons te red! Die woord “Halleluja” hoort vooraan
hierdie Psalm! Dáárom – loof die Here!
Sing: Psalm 16-1:1, 5
Ds. AH Stavast (Pretoria/Kroonstad)
Vrydag 26 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 115:1-18
Fokusgedeelte: Psalm 115:1, 18
Nie aan óns nie, maar aan die Here die eer!

P

salm 115 – 118 is tydens die Pasgavieringe gesing – veral ná die
terugkeer uit ballingskap. Israel moes terugdink aan die verlossing
uit die slawehuis van Egipte. Sommige plae kon die Egiptiese towenaars nadoen. Maar nie die tiende plaag nie. Die Israeliete moes die
Pasga-ete (lammetjie, ongesuurde brode) eet. Die lammetjie se bloed
moes aan die deurkosyn gesmeer word, en net diegene wat vas geglo
het dat God hulle sou verbygaan wanneer sy doodsengel by die huis
kom, is gered. Deur die geloof alleen.
Afgode is egter aanbid. Nie meer vasvertrouend op die Here nie.
En daarom het die Here ballingskap beskik. Ná die ballingskap word
onderneem om nooit meer afgode te aanbid nie.
En daarom begin Psalm 115 met die woorde: Nie aan ons nie,
maar aan u Naam gee eer. Dit is u goedheid en trou; dis u liefde wat
ons gered het! Afgode is nietige mensemaaksels. Wel van goud of
silwer, maar kan nie praat, sien, hoor, ruik, tas, loop of geluide maak
nie. Diegene wat op afgode vertrou, sal net soos húlle word. Maar óns
vertrou op die HERE. Hý is ons hulp en ons beskermer.
Die HERE seën die hele verbondsvolk – die ampsdraers, gelowiges
– die kleintjies en die grotes – almal wat verstaan dat die Here verhewe
is in die hemel en dat jy maar net hier op die aarde is. Wie dít besef,
kan nie anders as om die Here tot in ewigheid te prys nie.
Hierdie lied is gesing terwyl hulle die lammetjie en die Pasga-ete
eet en drink ... en nadink: ’n Lammetjie se bloed aan die deurkosyn
… as teken van húlle verlossing … in húlle plek het die lammetjie gesterf. Dis ’n heenwysing na die Kneg van Jesaja 53:4, 5, 7, 8: “Nogtans het Hý … óns smarte gedra … ter wille van óns oortredinge is
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Hy verbrysel”, en: “Soos ’n lam wat na die slagplek gelei word ... die
plaag was op Hóm.”
Op die Donderdagaand vóór die eerste Goeie Vrydag het Jesus
Psalm 115 vir oulaas saam met sy dissipels gesing (Mark. 14:26)!
En aan die kruis sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en
die gees gegee (Joh. 19:30). Dáárom sing die kerk: Nie aan óns nie,
maar aan die Hére die eer – van nou af tot in ewigheid!
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2 (Sb 8:1, 2)
Ds. AH Stavast (Arie) (Pretoria/Kroonstad)
Saterdag 27 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 117:1-2
Fokusgedeelte: Psalm 117:1-2
Almal loof, prys die HERE vir sy goedheid, genade, liefde, trou!

I

n Matteus 26:30 staan daar: “En nadat hulle die lofsang (dit is Psalm
115-118) gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.” Jesus sing
lofsange kort voordat Hy gevange geneem is om gekruisig te word! Hy
sing dus uit volle bors onder andere Psalm 117! Sal jy “Loof en prys
die HERE!” kan sing in sulke omstandighede …? Hoe kon Jesus dit
regkry? Hoekom vorm juis hierdie Psalm deel van die Pasga-liturgie?
Psalm 117 praat van nasies (= heidense volke) en volke (=Israel en
sy stamme). Dus: Psalm 117 sê dat alle heidense volke wêreldwyd én
die stamme van Israel opgeroep word om die HERE, die Verbondsgod,
te loof en te prys. Almal!? Ja, dít het mos gebeur tydens die uitstorting
van die Heilige Gees! Handelinge 2:1: “Ons hoor hulle in ons eie taal
van die groot dade van God spreek!” Mense uit 16 landstreke loof,
prys die Here tesame!
Hoekom word die mense aangemoedig om God te loof? “Want sy
goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die HERE is tot
in ewigheid. Halleluja!” (vs 2). “Goedertierenheid” is ’n ou Afrikaanse
woord wat goedheid, genade, liefde en trou beteken. Waarom word
dit tydens Pasga gesing? Die HERE het sy goedheid, genade, liefde
en trou gebruik toe Hy Israel uit Egipte bevry het (Deut.7:7 ,8). Aan
Abraham is ’n belofte gemaak dat alle nasies uit Abraham se nageslag
geseën sal word (Gen. 12:3).
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Jesus kón Psalm 117 sing, want Hy is die vervulling van hierdie
belofte aan Abraham. Én Jesus is die vervulling van wat die Pasga
wil afteken. Jesus sing omdat Hy nou op pad is om die Lam van God
te wees, wat geslag word om God se kinders uit die verbondsvolk én
uit die heidense nasies te verlos.
Jesus het singend en vrywillig kruis toe gestap om sy verlossingswerk te gaan doen! Hierdeur het die verbondsvolk én die nasies in
die geloof één geword. Hulle kon die HERE saam loof en prys. In
geloofsgemeenskap saam met die gelowiges wêreldwyd roep ons uit:
Halleluja! Loof en prys die HERE, want Jesus Christus het God se
goedheid, genade, liefde en trou aan ons bewys en ons volkome bevry en gered!
Sing: Psalm 117-1:1
Ds. AH Stavast (Arie) (Pretoria/Kroonstad)
Sondag 28 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 124:1-8 (AFR53/AFR20)
Fokusgedeelte: Psalm 124:1
As die Here nie vir ons was nie, is dit klaar met ons!

D

ie psalmdigter lei Israel in danksegging aan die Here dat Hy hulle
verlos het van ’n vyand wat hulle wou verwoes. Dit is opmerklik
hoeveel lewendige metafore die psalmdigter gebruik om die gevaar
wat die volk in die gesig staar, te verduidelik. Die beelde lui soos volg:
• Lewendig ingesluk (vs 3) soos ’n roofdier sy prooi opvreet (vs 6).
• Die waters ons oorspoel (vs 4a) soos water ’n skip oorweldig.
• ’n Stroom ons oorweldig (vs 4b) soos ’n sterk stroom na baie reën
’n hele dorp kan vernietig.
• Tierende waters (letterlik: arrogante waters) ons lewendig oorweldig
(vs 5) soos die waters wat die Farao en sy weermag oorspoel het.
• Net soos ’n voël het ons ontvlug (vs 7).
Dikwels het dit gelyk asof die mensdom teen die volk van die Here
was en dat hulle hul toorn teen die lewende God teen sy volk uitgespoel
het (vgl. Ps. 2:1-3). Die nasies was van plan om “die siel/lewe”, wat
die Here aan sy volk gegee het, te vernietig. Die werkwoord “ingesluk”
is ’n metafoor vir die dood. Die dood word dikwels voorgestel deur
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die doderyk/“Sheol” as iets wat die mens insluk” (vgl. Ps. 55:15). Die
vyande van God en kon egter nie daarin slaag om sy volk dood te
maak nie.
Die gewelddadige dade van die vyande word vergelyk met “die
waters”, “die stroom” en “die arrogante waters”. Die metafoor van
water as vernietigende krag is algemeen in die Ou Testament vanweë
die vernietigende stortreëns wat in daardie wêrelddeel bekend is. Die
omstandighede het God se volk so uitgeput dat hulle amper vergaan
het. Die arrogante waters dui gepas op die arrogansie van die vyande
van God en sy volk, want hulle dink hulle staan ’n kans teen die Lewende God.
Hierdie Psalm kan op verskillende tye in die geskiedenis van Israel van toepassing wees, omdat die historiese boeke baie verhale
bevat van God wat sy volk op hierdie manier gered het. Maar God
was daar met hulle, en sodoende het hulle die verwoesting van hulle
vyande vrygespring. Anders sou hulle verskeur gewees het, net soos
’n wilde dier sy prooi verslind (vs 6). Hulle sou vasgevang gewees
het soos ’n voëlvanger ’n voël vang (vs 7). Hierdie groot daad van
God se verlossing lei tot die selfversekerde verkondiging dat God, die
Skepper, Israel se helper is (vs 8).
Ons as gelowiges is besig met ’n geestelike stryd teen die sonde
en teen die bose magte wat ons versoek (Ef. 6:10-20) wat buite ons
vermoë strek om self te oorwin. Ons enigste hoop is dus in die Here
se hulp. Paulus spreek dieselfde vreugdevolle vertroue uit as die
psalmdigter wanneer hy sê: “As God vir ons is, wie kan teen ons
wees?” (Rom. 8:31).
Waarom kan ons so sê? Die geweldige dood waarvan Psalm 124
spreek, kon nie ons Here Jesus Christus gehou het nie. Hy het die
dood oorwin deur sy opstanding deur die krag van die Heilige Gees.
As ons in Christus glo en vertrou, dan het die dood en ewige verderf
ook geen houvas oor ons nie, want hoewel ons eendag sal sterf, het
ons die versekering van die ewige lewe van die Gees in ons bevestig.
Sing: Psalm 124:1, 4 / Psalm 116:1, 5
Ds. MW Kruger (Thinus) (Newcastle)
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Maandag 29 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 126:1-6
Fokusgedeelte: Psalm 126:1-6
In die Here het ons vreugde, al stort ons trane!

I

n hierdie psalm besin die volk met danksegging aan God oor sy
verlossingsdade in die verlede, terwyl hulle ook bid dat die Here tog
sal aanhou om hulle lot goedgunstig te verander. Alhoewel daar geen
ooreenkoms by verklaarders is oor die datering van die psalm nie,
hou die psalmsituasie sterk verband met die terugkeer van ’n groep
ballinge na die land.
Die herstel van die lot van Sion (vs 1) het in 538 vC plaasgevind,
ter vervulling van die profetiese woord in Jeremia 29:14. Die mense
het geweet van die beloftes van herstel, maar toe die eintlike oomblik
van herstel aanbreek, was dit ’n oorweldigende ervaring. Hulle was
soos diegene “wat gedroom het”. Dit het alles te vinnig gebeur.
Die daad van herstel was só groot dat die ander nasies ook daarvan
gehoor het (vgl. Jes. 52:10). Wanneer die Here ook al optree, getuig
sy kragtige werke van sy wonderlike vermoë om sy kosbare volk te
red.
Die nuwe ervaring van lag, vreugde en geluk moet gebalanseer
word met die werklikheid van die lewe in Kanaän. Dit was ’n harde
bestaan (vgl. Esra-Nehemia; Haggai). Uit die as van die vernietiging
van Juda en uit die land wat braak gelê het, moes die teruggekeerdes
’n bestaan uithaal.
Die ballinge wat teruggekeer het, se gebed weerspieël die hardheid
van hulle bestaan en hulle teleurstelling oor die beperkte vervulling
van die profetiese woord. Hulle bid egter steeds vir die voortsetting
van die herstel. Hulle bid dat die herstel van die volk sal vergelyk met
“strome in die Suidland/Negev” (vs 4). Die stroombeddings suid van
Hebron, rondom Beërseba, was oor die algemeen droog; maar net
soms het dit gedurende die wintermaande selfs ’n duim gereën, sodat
die water met ’n vinnige en dikwels vernietigende krag in strome vloei.
Skielik word die kort, maar intensiewe gebed van vers 4 beantwoord, asof deur profetiese versekering. Ja, God het belowe, en hy
sal sy belofte getrou wees (vgl. Hag. 2:19). Die psalm bevat ’n ewige
versekering aan die volk van God dat sy woord waar is. Die Here sal
die “trane” verander in “liedere van vreugde” (vs 5). Alhoewel werk
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moeisaam kan wees en die resultate onseker is, sal die Here saam
met sy volk wees in hulle verskillende pogings om hulle te seën.
Ons as gelowiges kan met hierdie gebeure in ons eie lewens assosieer. Ons is van die sonde en die ewige dood gered deur die verlossingswerk van Christus aan die kruis. Ons volkome verlossing is egter
nog nie heeltemal klaar nie. Ons ly steeds, sondig en sterf. Maar ons
weet dat die toekoms die volle herstel inhou, naamlik die ewige lewe.
Sodoende gee die Heilige Gees aan ons vreugde, al stort ons trane,
oor God se werk in ons. Dink aan wat die Here deur Paulus sê in 2
Korintiërs 4:17-18: “Want ons ligte verdrukking wat vir ’n oomblik is,
bewerk vir ons ’n allesoortreﬀende ewige gewig van heerlikheid; omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want
die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.”
Sing: Psalm 126:1-3
Ds. MW Kruger (Thinus) (Newcastle)
Dinsdag 30 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 128:1-6 (AFR53), Spreuke 1:7; Numeri 6:2227
Fokusgedeelte: Psalm 128:1, 6b
’n Huis gevul met die vrees én die vrede van die Here

H

ierdie is ’n wysheidspsalm én ’n seëngebed. Dit begin met die
beginsel van ware wysheid (Spr. 1:7): “Vrees die Here!” en eindig
met die seën van die Here: “Vrede oor Israel!” (vgl. Num. 6:24-26).
Die volk het hierdie psalm tydens feeste gesing en moes dit in hulle
harte saam met hulle huistoe neem: “Vrees die Here en daar sal vrede
wees!”Ons leer in hierdie psalm dat dit twee dinge is wat normaalweg
saamgaan.
Dis wel opvallend dat vers 2-4 ’n toneel skets wat ons dalk as wêreldse voorspoed kan beskou: om die vrug van mens se werk te geniet;
om gelukkig te wees; ’n huisgesin waar alles goed gaan. Beteken dit
dat ’n lewe in diens van die Here altyd lei tot voorspoed? Nee, Jesus
maak dit self duidelik dat elke dag sy eie kwaad bring (Matt. 6:34). Ja,
wanneer ons wys leef, sal dit dikwels ook goeie gevolge te hê, maar
dit gaan oor die dieper vrede wat daar heers in ’n huis waar die Here
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gedien word (vs 1). Vrede aan dié kant van die sondeval begin met ’n
herstelde verhouding tussen ons en Hom en dít deursuur mettertyd
die res van ons lewens.
Ons groot Hoëpriester (Christus! – Heb. 4:14-16) het die vloek in
ons plek gedra en ﬁnaal sy seënende hande oor ons uitgestrek sodat
ons deur sy Gees selfs in baie seer omstandighede die seën van die
Here beleef. ’n Vrede wat hoop gee. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan (Fil. 4:7).
Wil u vrede in u huis sien? Man en vrou wat lief is vir mekaar?
Kinders wat geliefd is? Vreugde in werk ten spyte van moeilikhede?
Begin by die vrees van die Here en dit sal uitloop op ware vrede ten
spyte van aardse moeilikhede.
Sing: Psalm 128-1:1-3
Ds. J van Schaik Hanno (Burgersdorp)
Woensdag 31 Augustus
Skrifgedeelte: Psalm 131
Fokusgedeelte: Psalm 131
Veilig by ons Hemelse Vader

W

orsteling was daar: dalk met sonde, swaarkry, siekte of die dood.
Vrae was daar: Here, waarom? Waarom ek? Waarom nou?
Waarom so? Nou is daar berusting. Ek is nie meer so hoogmoedig
en vol selfverheﬃng deur met die Here te baklei en antwoorde te eis
nie. Daar is maar net dinge wat bo my vermoë is en dit help nie om
daaroor besorg te raak nie.
Hierdie stryd in Dawid se gemoed kán die stryd van elke gelowige
wees, en die groot insig wat Dawid kry, móét dié van elke gelowige
wees. Dit help nie om van God antwoorde te eis nie. Dawid besef God
is die antwoord. Daarom vergelyk hy homself met ’n gespeende kind
wat teen sy ma se bors lê. Sy ma se bors is nie meer die bron van
kos wat korttermynbehoeftes bevredig nie. ’n Pasgebore baba wil net
melk hê, anders gil hy. As hy nie meer melk by sy ma kry nie, ontdek
hy die veiligheid en liefde wat sy ma se aanraking en nabyheid gee,
is steeds daar.
Dawid kan by sy hemelse Vader lê en weet Hy is lief vir hom, Hy
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dra hom en Hy druk hom teen sy bors soos ’n moeder haar kind. Hy
sorg vir hom, al kry hy nie onmiddellik alles wat hy wil hê nie.
Sy hele volk, vra Dawid, moet leer om so in die sekerheid van sy
versorging te wag op die Here, al is daar nie melk soos by die geringste gil van ’n honger kind nie. So moet ons leer om berusting te
kry aan die bors van ’n hemelse Vader wat in Christus liefde bewys,
waarvan niks ons kan skei nie.
Sing: Psalm 128-1:1-4
Ds. AP Tredoux (Alwyn) (Kemptonpark-Noord)
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SEPTEMBER 2022
Tema: Tekens van die tye, die antichris en voleinding

D

ie tema vir hierdie maand bevat dinge wat baie mense bang en bevrees
maak, of dalk net baie verward laat. Dinge soos die tekens van die tye,
die antichris en die sake rondom die voleinding van alles laat baie mense
dink aan tydings oor aankomende oordeel, swaarkry, lyding en onsekere tye.
Soms is hierdie dan die sake in die Skrif wat eﬀens opsygeskuif word en nie
die nodige aandag ontvang wat dit moet nie. Mense is mos nie lief om dinge
te lees wat hulle bang maak nie!
Maar hierdie dinge word deur die Here in die Skrif geopenbaar juis om
sy kinders te troos en te versterk, nie om ons bang te maak nie. Die Here
maak aan sy kinders duidelik dat, ten spyte van alles wat gebeur, Hy regeer
oor alles; ook oor die laaste dinge. Dit wat gaan gebeur in die tyd voor die
wederkoms van Jesus Christus, tydens die wederkoms en ook daarna, gebeur
nie net met God se medewete nie, Hy laat alles gebeur, en elke gebeurtenis
is tot in die fynste besonderheid deur Hom uitgewerk om presies volgens sy
wil plaas te vind.
Ons gaan dan in hierdie maand kyk hoe die tekens van die tye, die koms
van die antichris en die voleinding hulle onderskeie rolle speel in die plan wat
God met die verloop en afsluiting van hierdie wêreld het, voordat die nuwe
hemel en nuwe aarde aanbreek. Ons gaan hierdie maand in ons dagstukkies
na die Skrifdele kyk in die lig van die volgende:
• Hoe God deur die tekens van die tye (die groot verval in die geloofslewe en
die opkoms van losbandigheid, die optree van valse profete, die afkoel van
wedersydse liefde, die voorkoms van oorloë en rampe) nie die regering
van die skepping afgee aan die bose nie, maar toelaat dat hierdie dinge
net vir ’n kort tydjie gebeur.
• Hoe God deur die beproewinge die egtheid van gelowiges se geloof beproef, maar in Christus die waarborg gegee het dat alle ware gelowiges
hierin sal volhard.
• Dat enige aardse verdrukking niks aan die saligheid van God se kinders
kan verander of dit wegneem nie, en dat die oordeel oor hulle by die eindoordeel gunstig sal wees. Nie eers die voorkoms van die teenstander van
Christus, die antichris, en die verdrukkers van gelowiges sal dit kan regkry nie.
• Dat die volhardende oorgawe aan die boosheid tot die ewige oordeel van
God en sy kinders se vyande is.
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Donderdag 1 September
Skrifgedeelte: Matteus 16:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 16:1-4
Waarom moet Jesus ’n teken uit die hemel wys?

M

atteus vertel hoe twee geswore vyande (vgl. Hand. 23:6-7) – die
Fariseërs en die Sadduseërs – saamgespan het omdat hulle
Jesus wou uitlok. Hulle vra van Jesus ’n teken uit die hemel. Met hierdie versoek wou hulle nie bevestiging vir hulle geloof kry nie. Hulle
wou eerder regverdiging vir hulle ongeloof kry. Matteus het al twee
keer tevore gesê wat die Fariseërs van Jesus dink, naamlik dat Hy
duiwels uitdryf deur die aanvoerder van die duiwels. Hulle wou hê die
skare moet net so min van Jesus dink as wat hulle doen.
Jesus ontbloot die Fariseërs en Sadduseërs se bedoeling wanneer
Hy hulle antwoord. Hulle het die vermoë om ’n voorspelling oor die
weer te maak en uit ondervinding is hulle dikwels reg met hulle
voorspelling. Albei die groepe het daarop geroem dat hulle die Skrifte
ken en verstaan. Hulle is egter so verhard teenoor Jesus dat hulle die
tekens wat vooruit gesê is oor die Messias, nie in Jesus wil aanvaar
nie. Hulle wou selfs nie eers Johannes die Doper se toepassing van
die Skrifte op Jesus aanvaar nie. Daarom sal hulle nog net die teken
van Jona kry. Die Heilige Gees sal met Jesus se opstanding uit die
dood bevestig dat Hy die Christus is.
Soek jy ook ’n teken by die Here om jou eie moedswillige ongehoorsaamheid te probeer regverdig? So ’n teken sal jy nooit van die
Here kry nie. Mag die Heilige Gees eerder jou oë verlig om in die
geopenbaarde tekens van Jesus se werk die bevestiging te sien dat
Hy die Verlosser is en bekeer jou van jou hardkoppigheid sodat jy die
lewe in volheid mag hê en behou.
Sing: Psalm 118-1:12, 13, 14
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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Vrydag 2 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:3-6 (AFR20); lees ook Markus 13:1-12
Fokusgedeelte: Matteus 24:3
Gee ons ’n teken

D

ie gebeure vind plaas op die Dinsdag van die lydensweek. Jesus
was saam met sy dissipels op die tempelterrein. Volgens Markus het een van Jesus se dissipels Jesus se aandag gevra vir die
indrukwekkende klippe en geboue. Toe kom Jesus se skokkende
aankondiging: “Sien julle hierdie geboue? Amen, Ek sê vir julle:
Hier sal beslis nie een klip op die ander gelaat word nie – alles sal
afgebreek word” (Matt. 24:2).
Toe Jesus ’n rukkie later saam met sy dissipels op die Olyfberg
gesit het, het hulle oor die vallei gekyk en die pragtige tempel gesien.
Kan dit wees dat die tempel in sy geheel verwoes sal word? Daarom
die vraag: “Sê vir ons wanneer sal hierdie dinge plaasvind en wat is
die teken van u koms en die voleinding van die tyd?” Die dissipels
het gedink dat die verwoesting van Jerusalem gaan saamval met die
voleinding van die wêreld. Die verwoesting van Jerusalem val nie
saam met die voleinding nie, maar is tog die profesie van die voleinding van die wêreld.
Onsself het ’n geloofshongerte om meer te weet oor die voleinding.
Wanneer? Wat is die teken?
Let daarop dat hulle nie vra vir tekens nie, maar ’n enkele teken.
Hierdie vraag het die Here beantwoord. Hy noem oorloë en opstande,
groot aardbewings, hongersnode en pessiektes, selfs verskriklike
dinge en groot tekens van die hemel. Hoewel dit tekens is, sal dit nie
tekens wees van die onmiddelike einde van Jerusalem nie. Die een
teken wat sal uitstaan, is: “Wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is” (Luk. 21).
So sal daar in die laaste dae baie voorlopige tekens van sy wederkoms wees, maar in werklikheid sal dit saamtrek in een enkele teken:
Jesus wat in ’n wolk kom. Daardeur sal almal weet: Dit is die voleinding. Hieroor moet ons ons nie laat mislei nie. Wag biddend op die
oomblik van sy wederkoms in ’n wolk.
Sing: Skrifberyming 15-7:5
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)
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Saterdag 3 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:7-14 (AFR20)
Fokusgedeelte: Matteus 24:12
Liefde in die vrieskas

D

ie pad na die verwoesting van Jerusalem en die voleinding laat
die lig val op ’n chaosspoor van die sondige mens se werke. Aan
die een kant is daar vooruitgang en wetenskaplike prestasies. Die
keersy daarenteen is menslike onverdraagsaamheid teenoor God en
mekaar.
Nasies sal in oorlog teen mekaar optrek. Hongersnood en aardbewings sal ons herinner aan God se oordele. Die oordele sal ook gesien
word in die gesindheid van mense onderling tot mekaar. Hulle sal niks
voel vir ’n ander nie. Hulle sal mekaar doodmaak, oorlewer en haat.
Profete sal mense menslei. Dit is die totale aanslag op die geloof. Die
resultaat? Wetteloosheid!
Die mees uitstaande kenmerk van die geloof sal gemis word. Dit
is die liefde! Liefde vir God en jou naaste word verdring deur haat en
naywer. Dit word so erg dat dit niks anders sal wees as ’n dampkring
van hel op aarde nie. Die gesindheid van Christus waarvan Paulus in
Filippense 2:1-8 praat, maak plek vir ’n duiwelse arrogansie en selfsug.
Dit raak alle verhoudinge, selfs die gesin, ouers en kinders. Die
einde sal ’n tyd wees waarin die mens van God sal wegdryf (Heb.
2:1). Dit sal soos ’n pes toeslaan op die gelowige. Daarom die aanmoediging: “Wie egter volhard tot die einde, dié sal verlos word” (Matt.
24:13).
Dit roep ons op, in leer en lewe moet ons wys dat ons lewe gebou
is op die rotsfondament van Christus se liefde vir die mens. Wanneer
ons harte gevul is met die liefde van Christus, en sy liefde in ons skitter, sal ons uitsien en bid vir sy spoedige koms!
Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)
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Sondag 4 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:15-22
Fokusgedeelte: Matteus 24:22
God dra sy uitverkorenes in sy almag

D

it is ’n neerdrukkende openbaring: “Wanneer julle die gruwel van
verwoesting … op die heilige plek sien staan.” Gruwel van verwoesting – daaraan kan nie positief gedink word nie. Dit is die openbaring van die duisternis, die hel en Satan.
Die duiwelse magte is aan die werk en hulle doel is baie duidelik. Die
hele skepping moet op ’n gruwelike wyse geheel en al verwoes word.
Soos die tempel afgebreek sou word, so moet die lewe en skepping
van God verwoes word, sodat niks meer van God se grootheid gesien
en geëer kan word nie.
Dit is vir ons die openbaring van die stryd tussen hemel en hel, tussen God en Satan. Die profetiese rede berei ons voor op die verwoestende werk van Satan. Hy bewerk onenigheid en haat. Hy roep die
mens weg van sy Skepper en Redder. Hy vestig vrees en verdrukking.
Hy skep ’n atmosfeer van voortvlugtendes sonder heenkome. Mense
sterf en Satan lag!
Maar die Skrif meld dat God sy uitverkorenes dra in sy almag! Hy
beheer en beperk Satan in sy gruwelike verwoestingswerk. Hy doen
dit deur die tyd van verdrukking in te kort. Hy doen dit ter wille van sy
uitverkorenes. Hulle is vir Hom oneindig kosbaar. Hy het hulle immers
voor die grondlegging van die wêreld geken. Hy het hulle so liefgehad
dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het om hulle sondeskuld te betaal.
Hy verseker sy uitverkorenes dat Hy nie ’n gruwelike verwoesting
bedink nie, maar ’n onbeskryﬂike heerlikheid wat geen oog gesien,
geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie. Hy
bring in die plek van ’n duiwelse verwoestingslied die oorwinningslied
van sy koninkryk in ons harte: “Ek sien ’n nuwe hemel kom, ’n aarde
nuut en vry” (SB 18-6:1).
Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 5, 6
Ds. MJ Smidt (Tinus) (emeritus)

• 265 •

Maandag 5 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:23-28
Fokusgedeelte: Matteus 24:23-27
Jesus se wederkoms oombliklik, oral, vir almal sigbaar

H

oe moet ons die voorspellings oor die datum van Christus se wederkoms hanteer? Jesus het uitdruklik gewaarsku dat niemand –
selfs nie die Seun nie – weet watter dag en uur dit sal wees nie (Matt.
24:36). Tog waag die mense dit. Ene Ronald Weiland het vier datums
gewaag: 2011, 2012, 2013 en 2019! Ook die Covid-19-pandemie is
aan die eindtyd verbind.
In Jesus se prentjie sê iemand: “Kyk, hier is die Christus! ... in die
woestyn! ... in die binnekamer!” Die een wil jou woestyn toe vat om
te sien, die ander weer binnekamer toe. Só, sê Jesus, kan jy net by
’n vals Christus uitkom. Hy noem sulke aanwysers vals profete wat
selfs die uitverkorenes probeer mislei. Hulle gee voor dat Jesus se
wederkoms sal wees soos sy koms. Onopvallend is Hy as die Seun
van Josef en Maria in die stal in Betlehem gebore. Die engel moes die
skaapwagters daarheen beduie (Luk. 2:11, 12). Die voorstelling dat
ook die wederkoms aangewys sal moet word, misken die heerlikheid
van Christus.
Jesus se wederkoms sal in werklikheid wees soos ’n weerligstraal
wat in ’n oomblik van die ooste na die weste klief. Die intensiteit sal
almal laat skrik. Dit sal selfs deur toe ooglede dring. Om vir enigiemand
te sê: Kyk! sal totaal oorbodig wees. In daardie oomblik sal almal, oral
Christus in sy heerlikheid sien (Op. 1:7). Noodwendig gaan elke knie
in sy Naam buig en elke tong sal bely, “Jesus Christus is die Here!” tot
eer van God die Vader (Fil. 2:10, 11).
Ons wat deur Hom verkies is, weet dat ons getroue God en Vader
sorg dat ons nie mislei word nie. Elkeen moet, deur die Heilige Gees
aan die hand van die Woord van God daartoe voorberei, gereed wees
om die verheerlikte Christus te ontmoet.
Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
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Dinsdag 6 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:29-35
Fokusgedeelte: Matteus 24:35
Lewe deur geloof

D

ie eerste tekens dat die koue winter verby is en dat lente aan die
kom is, is die perskebome in ons tuin wat vol bloeisels staan.
Alhoewel daar nog ’n laat koue kan kom en die jong vruggies aan
die bome seermaak, weet almal van ons verseker dat die dae langer
word en dat die somer een van die dae hier is!
Jesus Christus gebruik die gelykenis van die vyeboom om sy
dissipels se vraag oor ’n teken vir sy wederkoms en die einde van
hierdie wêreld te beantwoord. Hulle sit op die Olyfberg en Jesus praat
met sy dissipels oor sy wederkoms.
Die meeste tuine in Israel het vyebome gehad. Vyebome is vir
hulle vrugte en koelte geplant. Net soos ons vandag perskebome
dophou om te weet wanneer die lente aanbreek, het die inwoners van
Palestina hulle vyebome dopgehou om te weet wanneer die somer
sou begin.
Jesus Christus vergelyk die tekens van ’n vyeboom wat begin bot
voor die somer met die tekens wat sy wederkoms sal voorafgaan.
Die belangrike ooreenkoms in die vergelyking is nie die presiese tyd
wanneer die vyeboom begin bot nie, maar die sekerheid dat wanneer
die vyeboom bot, die somer naby is.
Daar is twee maniere hoe mense hierdie gedeelte verstaan. Sommige sê dat hierdie profesie van Jesus Christus al gebeur het toe
Jerusalem in 70 nC deur die Romeine verwoes is. Ander verstaan dit
as dinge wat nog moet gebeur.
Die groot probleem is hoe ons vers 34 verstaan: “Dit verseker
Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur.”
“Hierdie geslag” kan na ’n sekere generasie van mense verwys, soos
byvoorbeeld die Baby Boomers of die Y-generasie. Maar dit kan ook
na mense met dieselfde eienskappe verwys, soos na mense wat almal
deel van ’n sondige geslag is. Vir hierdie geslag mense, waarvan ons
almal deel is, gee Jesus Christus die versekering dat Hy weer sál kom
“met groot krag en majesteit” (Matt. 24:30).
Jesus Christus leer sy dissipels oor sy wederkoms net voordat Hy
gekruisig is. Soos Hy, moet ons gereed wees om op die aarde swaar
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te kry. Maar ons moet die ewige Woord van God, sy boodskap van
verlossing, bly verkondig. Lewe daarom deur geloof en weet verseker
dat Hy weer kom.
Sing: Psalm 48-1:1, 4
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)
Woensdag 7 September
Skrifgedeelte: Matteus 24:36-44
Fokusgedeelte: Matteus 24:38-39
Onverskilligheid oor die oordeelsdag

I

n daardie dae – in hierdie dae – op die dag van die Here ... Dieselfde
onverskilligheid oor die oordeelsdag! Noag se gehoorsaamheid om
’n ark te bou het geen invloed gehad nie. Uiteindelik is almal, behalwe
agt mense, deur die sondvloed uitgewis.
Sou dit vandag dieselfde wees? Hoe reageer ons op God se
Woord? Luister ons na die Here Jesus se preke wat leer dat die wederkoms, en die ﬁnale oordeel, soos ’n dief in die nag sal kom? Onverwags! Is jy gereed om jou Here enige dag te ontmoet – op jou
sterfdag of met sy wederkoms?
Die ark was God se teken van genade oor die korrupte mensegeslag
om te red van die oordeel. Maar terselfdertyd was die ark ook teken
van die erns van God se waarskuwing: Wie nie tot inkeer kom nie,
sal verlore gaan! Die boodskap word nog steeds duidelik uitgedra: in
die Bybel, deur predikers, deur medegelowiges, in die skepping, deur
rampe en oorloë. Tog bly mense leef asof daar geen waarheid in God
se waarskuwende woorde is nie.
Jesus preek oor die onsekerheid van die datum van die wederkoms,
maar nie dat die oordeelsdag dalk nie sal plaasvind nie. Jesus sal weer
kom – dit staan vas. Daar sal geen omdraaikans wees nie. Net soos
die ark weggedryf het en mense in die watervloed verdrink het, so sal
mense sonder Christus die verderf ingaan. Wie egter die woorde van
die Verlosser ernstig opgeneem het, sal as vrygespreektes die Regter
kan ontmoet.
Die kerk, die liggaam van Christus, is soos die ark. Buite die liggaam van Christus is geen saligheid nie. Die Almagtige betoon sy
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liefde aan hulle wat deur hulle band met Christus en mekaar toon dat
hulle ’n lewende geloof het. Hulle is waaksaam, gebruik die tyd om
geestelik te groei en sien uit na die wederkoms.
Sing: Psalm 29-1:1, 2
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
Donderdag 8 September
Skrifgedeelte: 2 Timoteus 3:1-9
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 3:5
Die uiterlike skyn van godsdiens

P

aulus wys Timoteus daarop dat daar in die laaste dae swaar tye
kom. Die laaste dae is die tyd tussen die uitstorting van die Heilige
Gees en die wederkoms van Christus. Dit is die tyd waarin ons lewe.
Vir Christene is dit swaar tye, want daar is ’n toename van sondes wat
mense wat sonder God lewe, doen.
Al die sondes wat in die sondelys van verse 2 tot 4 genoem word,
is tog so bekend vandag: selfsug, geldgierigheid, grootpratery, ondankbaar, liefdeloos, bandeloos en wreed, om maar net ’n paar te
noem.
Die mense en die sondes wat hulle doen, is ’n bedreiging vir die
kerk, want dit blyk dat sulke mense in die kerk van Efese ingedring
het. Dit is nie so maklik om hulle te identiﬁseer nie, want hulle het
nog die uiterlike skyn van die godsdiens. Die oorspronklike woord
wat gebruik word, is “morphe”, wat vorm of gedaante kan beteken.
Ons woord morfologie wat die vorme en bou van woorde of van organismes bestudeer, kom daarvan.
Die uiterlike vorm van godsdiens word by die mense gesien, hulle
lyk godsdienstig en alles lyk in orde, maar dit is skyn. Hulle is vals en
hulle godsdiens is leeg en sonder enige inhoud. Dit is vormgodsdiens
of formalisme. Dit is koud en doods, want die hart ontbreek.
Hulle verloën Christus met hulle optrede (vgl. 2 Tim. 2:12). Hulle
ken nie Christus nie. Daarom ken hulle nie die krag van die godsdiens
nie, want Christus is die krag van God (1 Kor. 1:24)!
Daarom: Bly weg van sulke mense af! Hulle is gevaarlik en moet
uit die kerk geweer word. Ons bid vir onderskeidingsvermoë en dat
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ons as gelowiges waarlik Christus, die krag van God sal ken en met
ons hele hart Hom sal dien.
Sing: Skrifberyming 15-7:5
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
Vrydag 9 September
Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:14-17
Fokusgedeelte: 1 Petrus 3:15
Altyd gereed om te vertel oor die hoop wat in ons leef

P

etrus noem die gelowiges in Klein-Asië aan wie hy skryf, vreemdelinge en bywoners (2:11). Dit beteken dat hulle geen regte gehad
het nie. Hulle het swaar geleef. Die samelewing het hulle verstoot en
teen hulle gediskrimineer. Hierdie onverdiende lyding kan veroorsaak
dat hierdie mense sonder hoop is – hulle sien net nie meer ’n toekoms
vir hulle en hulle kinders nie. Petrus vertroos en bemoedig hulle egter.
In hulle lyding moet hulle hul steeds beywer vir wat goed is en aanhou
om reg te doen. Hulle moenie vir mense bang wees nie. Hulle moet
hulle nie laat afskrik nie. Hoe kan hulle so reageer op lyding? Dit is tog
totaal anders as wat mense normaalweg sou reageer. Hulle vergeld
nie en roep nie om wraak nie. Hulle hou net aan om goed te doen, al
kry hulle swaar. Natuurlik sal die mense wonder oor hulle reaksie op
lyding en van die Christene ’n verduideliking eis, selfs in geregshowe.
Hoe kan julle so reageer? En dan moet hulle altyd gereed wees om
’n antwoord te gee. Hulle antwoord? Hulle is nie bang vir mense nie,
want hulle vrees Christus die Here. En daarom het hulle hoop. Nie
sommer net hoop dat dit die volgende dag beter sal gaan nie. Hulle
hoop is gesetel in Christus. Hy is “ons Hoop” (1 Tim. 1:1). Christus
is as mens doodgemaak, maar deur die Gees lewend gemaak (vs
18). Hy is die Here wat die wêreld klaar oorwin het (Joh. 16:33). En
daarom het gelowiges hoop, selfs in swaarkry en lyding. Ons moet
altyd gereed wees om te antwoord oor hoekom ons as gelowiges anders reageer op lyding en swaarkry. Ons het hoop, want ons Hoop is
Christus, die Here wat leef en regeer.
Sing: Psalm 130-3:1, 4
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Saterdag 10 September
Skrifgedeelte: 1 Johannes 2:18-23
Fokusgedeelte: 1 Johannes 2:22-23
Die leuenaar en Antichris

A

lhoewel Johannes moontlik nie die ﬁnale verskyning van ’n vooraanstaande Antichris aan die einde van die geskiedenis ontken
nie, leer hy ons ook dat ander “mindere” antichriste, in die vorm van
valse leraars, vooraf sal kom.
Johannes kontrasteer leuenaars en mense wat die waarheid het,
sodat ons die gees van die antichris kan herken wanneer dit voorkom.
Vers 22 vertel ons dat iemand wat ontken dat Jesus die Christus is,
die leuenaar en die antichris is. Die spesiﬁeke ontkenning wat hier
gesien word, is nie net ’n ontkenning dat Jesus die Messias is nie,
maar ’n ontkenning van sy menswording. Ons belydenis van Christus
se menswording is noodsaaklik vir ons geloof en ’n belangrike manier
waarop ons van verlossing verseker is (1 Joh. 1:1–4). In plaas daarvan
om die Christus te beskou as die ewige Seun van God wat mens
geword het, het hierdie ketters gesê dat Jesus sy hele lewe ’n blote
man gebly het en slegs die “gees van Christus” besit het.
Vandag is baie mense bereid om Jesus “die Christus” te noem, maar
hulle ontken sy menswording. Moslems aanvaar byvoorbeeld Jesus
as die Messias, maar ontken dit beteken dat Hy die vleesgeworde
Seun van God is. 1 Johannes 2:23 herinner ons egter daaraan dat
as ons Jesus “die Christus” noem, maar die apostoliese getuienis oor
sy persoon nie aanvaar nie, ons Hom en sy Vader in werklikheid ook
verloën het. ’n Mens kan Jesus nie regtig as die “Christus” erken nie,
tensy hierdie titel Bybels omskryf word. In ons tyd hou baie aan om die
lof van die Christus te besing, maar ontken noodsaaklike waarhede
oor sy persoon en werk, insluitend sy godheid en die noodsaaklikheid
van die vervangende versoening. As ons hierdie dinge bely, bevestig
ons dat die Messias nie net ’n mens is nie, maar die vleesgeworde
Seun van God.
Neem vandag tyd om die Bybelse lering oor die persoon van Christus soos in die Geloofsbelydenis van Nicea bely word, te hersien.
Sing: Skrifberyming 5:1, 2
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Uitschot)
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Sondag 11 September
Skrifgedeelte: 1 Johannes 4:1-6
Fokusgedeelte: 1 Johannes 4:5-6
Wie God ken

J

ohannes kontrasteer diegene wat van die wêreld is, met diegene
wat uit God is (4:5-6). Hy praat van die bose wêreldstelsel wat
homself teen God stel (Joh. 2:15-17) wanneer hy in hierdie brief oor
die wêreld praat. Gelowiges moet nie hierdie wêreldstelsel liefhê nie,
want dit is om teen die Here te wees (Joh. 15:18-25).
Ons weet dat ons gelowiges wat die Heilige Gees besit, kan
herken. So kan ook diegene wat die gees van die Antichris besit, herken word. Dit is duidelik vanuit die fokusverse dat diegene wat die
gees van die Antichris besit, diegene is wat van die wêreld is (1 Joh.
4:5). Elke onderwyser wat sy aandag op die dinge van hierdie wêreld
vestig, kan herken word as nie van God nie. Ons moet nie verras
wees as diegene wat hulle opdragte volgens die sondige norme van
die kultuur vorm, ’n ywerige gehoor van die wêreld kry nie. Johannes
sê vir ons dat dit beslis sal gebeur.
Teenoor dié wat van die wêreld is, staan dié wat uit God is. In vers
6 skryf Johannes: “ons is uit God” en dat dié wat die gees van die
Antichris ken en besit, nie luister na dié wat uit God kom nie. Waar
Johannes in vers 6 na “ons” verwys, praat hy spesiﬁek van die apostels. Johannes maak dus ’n eksplisiete aanspraak op apostoliese
gesag. Sodoende herhaal hy bloot die uitspraak van Jesus dat almal
wat sy apostels ontvang, Jesus self ontvang (Matt. 10:40). Vandag
ontvang ons die apostels deur gehoor te gee aan hulle kanonieke
geskrifte en sodoende, soos Johannes se oorspronklike gehoor, te
openbaar dat ons van God is.
Is jy van die wêreld of is jy van God? Luister jy na die stem van
Jesus wat deur sy apostels in die Nuwe-Testamentiese geskrifte
praat, of luister jy na die stem van die wêreld wat deur ons sondige
neigings praat? Vra die Here om jou hart te deursoek om te vind waar
jy na die wêreld geluister het.
Sing: Psalm 25-1:2, 5
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Uitschot)
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Maandag 12 September
Skrifgedeelte: 2 Johannes 1:4-13
Fokusgedeelte: 2 Johannes 1:7
Die dwaling van Docetisme

D

ie Nuwe Testament dui aan dat die ontkenning van die ware
menslike natuur van Jesus begin het gedurende die leeftyd
van die apostels. Spesiﬁek die dwaalleer van docetisme. Die term
docetisme is afgelei van die Griekse werkwoord dokeō, wat beteken
“lyk” of “verskyn”. Dus dui die naam van die dwaalleer op die lering
dat Jesus nie ’n werklike liggaam gehad het nie. In plaas daarvan het
dit gelyk asof Hy net liggaamlikheid besit. Sy liggaam was ’n illusie,
iets wat eg lyk, maar eintlik glad nie ’n deel van die ﬁsiese orde was
nie.
Vandag se teks dui aan dat die apostels self teen die einde van
die eerste eeu die docetisme moes konfronteer. In 2 Johannes 7 sê
die apostel Johannes dat dit ’n valse lering is om te ontken dat Jesus
Christus “in die vlees” gekom het. Hy verwys na docetiese lering of
ten minste na lering wat later sou uitloop op volwaardige docetisme.
Voordat Johannes gesterf het, moes hy die kerk daaraan herinner dat
die Seun van God in die vlees gekom het, dat Hy ’n ware menslike
natuur besit wat ’n ware menslike liggaam insluit.
Die kragtige vorm van docetisme, wat sê dat die ﬁsiese liggaam
van Jesus bloot ’n illusie was, hou nie meer ’n direkte bedreiging vir
die kerk in nie. As gevolg van onlangse ontkennings van die godheid
van Christus, is dit maklik vir ons om so gefokus te raak op die verdediging van sy godheid dat ons sy menswees verwaarloos.
Die docetisme het die ware menslikheid van Christus verwerp
weens die idee dat die ﬁsiese wêreld inherent gebrekkig is. Bybelse
Christendom bevestig iets anders. Alhoewel die skepping tans verval
het, het God dit oorspronklik baie goed gemaak. Daar is dus geen
inherente struikelblok vir die Seun van God om Homself in die menswording te verenig nie. Ons hoef die geskape orde nie te minag nie,
want God sal dit verlos.
Sing: Skrifberyming 4:3, 4, 7
Ds. GD Oosthuizen (Orrie) (Uitschot)

• 273 •

Dinsdag 13 September
Skrifgedeelte: 1 Petrus 4:12-19
Fokusgedeelte: 1 Petrus 4:12, 13 (AFR83)
Die gelowige se houding teenoor en reaksie op verontregting
(lyding) in afwagting op die wederkoms

D

ie omstandighede waarin die gelowiges in Klein-Asië gelewe het,
was moeilik. Ter wille van Christus het hulle lyding deurgemaak.
Petrus bemoedig die Christene wat uit die heidendom tot geloof
gekom het. Vandat hulle tot geloof gekom het, word hulle ontnugter.
Die druk van hulle heidense volksgenote het hulle lewe bemoeilik.
Die gelowiges was verslae, teleurgesteld, want hulle het omstandighede anders voorgestel. In plaas van beloofde heerlikheid het
lyding hulle deel geword. Hulle was verbaas oor die vuurproef wat
hulle moes deurmaak. In hulle geloofslewe was daar agteruitgang.
Geestelike insinking het gedreig om hulle geloof en hoop te vernietig.
Wat help dit om in Christus te glo as jy daaroor vervolg word?
Paulus stel hulle gerus. Hy verseker hulle dat die lyding ter wille
van Christus nie iets vreemds is nie. In hierdie swaarkry moes hulle
eerder bly wees. Hulle sou dan, met die wederkoms van Christus,
van vreugde oorloop. Hierdie eindpunt moes hulle nooit uit die oog
verloor nie.
Wanneer ons ons teen bedreiginge of lyding blindstaar, kwyn ons
geloof en ons hoop vervaag … Ons houding teenoor en ons reaksie op
verontregting laat ons geloof op God en wat Hy in sy groot ontferming
gedoen het, vervaag. Dan fokus ons nie meer op wat Christus vir
ons gedoen het nie en steeds doen nie. Deur sy opstanding het ons
reeds deel aan die lewende hoop op die onverganklike, onbesmette
en onverwelklike erfenis (1 Pet. 1:3, 4). Die lewende hoop, versterk
deur die Heilige Gees, stel ons in staat om bly te wees – ongeag ons
lewensomstandighede. Deur lyding word die egtheid van ons geloof
getoets. Die doel: sodat dit lof en eer en heerlikheid waardig mag
wees by die wederkoms van Christus. Hou aan om goed te doen.
Mag die ontnugtering wat ons tans beleef, deur die lewende hoop
oorwin word – alles tot verheerliking van God.
Sing: Psalm 91-1:1, 2, 6
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
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Woensdag 14 September
Skrifgedeelte: 2 Tessalonisense 2:1-10
Fokusgedeelte: 2 Tessalonisense 2:3 (AFR83)
Die laaste afvalligheid en wetteloosheid voordat Christus weer
kom

N

iemand weet wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. As die
lesers Paulus se onderrig in gedagte gehou het, sou hulle nie
deur ’n verkeerde toekomsverwagting onrus en spanning beleef het
nie. Hulle moes versigtig wees, hulle nie laat mislei nie. Voor die
wederkoms moet die laaste afvalligheid kom en die wettelose mens
verskyn. Met die laaste afvalligheid word nie na die heidendom verwys
nie. Reeds aan die begin van die skepping het hulle van God afvallig
geword. Hierdie afvalligheid kan net in die midde van die Christendom
plaasvind. Die wettelose mens is vir die verderf bestem en veroorsaak
meer verderf. Hieragter sit die antichris. Deur gruwelike misleiding
werk Satan self in wettelose mense.
Deur God se genade in Christus is die uitverkorenes nie aan die
wettelose mens oorgegee nie. In Christus se krag kan ons die misleiding en mag van Satan en die antichris weerstaan. Deur die kragvolle
werking van die Heilige Gees is ons in staat om alle vorme van afvalligheid en wetteloosheid te hanteer. Deur insig in God se ewige
raadsplan word ons nie deur vrees, onrus en spanning oorweldig nie.
Die tekens van die tye is besig om ons vir die oorgang tot die ewige
heerlikheid voor te berei.
Die laaste afvalligheid en wettelosheid is meer en meer besig om
die vaste waardes van die samelewing weg te vreet. Jy staan òf vir
bewuste geloof òf bewuste ongeloof. Vra jouself af waar jy staan …
Watter pad loop ons saam met ons lewensmaats, ons kinders, geliefdes en medegelowiges? Beweeg ons na God toe of weg van Hom en
sy heilige wil af?
Voordat die wederkoms plaasvind, sal die wettelose mens die goddeloosheid tot sy hoogtepunt voer. Genadiglik sal God, vlak voor die
wederkoms, hierdie lydingstyd inkort. Daarom moet ons gelowig vasstaan en nie moeg word om goed te doen nie.
Sing: Psalm 62-1:1, 4
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
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Donderdag 15 September
Skrifgedeelte: 2 Tessalonisense 2:11-17
Fokusgedeelte: 2 Tessalonisense 2:11, 12, 13 (AFR83)
Uitverkorenes word deur God teen die aanslae van die antichris
bewaar

D

ie wederkoms van Christus sal onverwags plaasvind. Net die
Vader weet wanneer. In Christus het Hy sy liefde aan ons bewys.
Blywende troos en goeie hoop word uit genade gewaarborg. Deur die
opstanding van Jesus Christus het ons ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis (1 Pet. 1:3, 4).
Uitverkorenes word gered deurdat die Heilige Gees ons vir God
afsonder. Kragdadig word ons deur die Heilige Gees verander en in
staat gestel om die waarheid te glo. Wie nie die Vader en die Seun wil
erken nie, is die antichris (1 Joh. 2:22).
Soos Paulus se lesers moet ons teen ’n verkeerde toekomsverwagting waak, ons nie laat mislei nie. Deur alles heen oortuig die Heilige Gees ons dat God se genade vir ons genoeg is. Sy krag kom tot
volle werking wanneer ons swak is (2 Kor. 12:9).
Ons moenie ons teen die afvallige en wettelose mense blindstaar
nie. Ons worstelstryd is nie teen mense nie, maar teen die bose magte
van hierdie sondige wêreld (Ef. 6:12). Die afvallige en wettelose
mense is vir die verderf bestem. God het hulle aan die mag van die
dwaling oorgegee sodat hulle die leuen van Satan glo. Die afvalligheid
en wetteloosheid sal net erger en erger word.
Voordat die wederkoms plaasvind, sal die wettelose mens die goddeloosheid tot sy hoogtepunt voer. Ter wille van die uitverkorenes sal
God die mag van die antichris inperk – dit is vlak voor die wederkoms.
Die Heilige Gees verander ons denke, begeertes, houding en reaksie
teen die geweldige aanslag van die wettelose mens.
Elkeen wat met God en sy heilige wil breek en onchristelik lewe,
is ’n afvallige. God se oordeel begin in die kerk. Ons moet dus waaksaam en altyd op Christus se wederkoms gereed wees. Let op die
tekens van die tye en wees gereed sodat ons Hom met blydskap tegemoetgaan.
Sing: Psalm 61-1:1, 2, 6 (sing op Psalm 38-1 se tweede melodie)
Ds. WP van der Merwe (Willem) (emeritus)
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Vrydag 16 September
Skrifgedeelte: Daniël 7 (AFR53/83
Fokusgedeelte: Daniël 7:23-27
Wees op julle hoede!

I

n Daniël 7 word daar vir ons ’n oorsig gegee oor die wêreldgeskiedenis.
Ons moet fyn oplet dat hoofstuk 7 (anders as hoofstuk 2) die perspektief van die vier koninkryke beskryf vanuit God se oogpunt. Daar
is vier afgryslike diere wat in hierdie gesig die een na die ander in die
wêreld (deur die geskiedenis) uitklim. Die vierde dier (in die lig van ons
fokusgedeelte) was anders as AL die ander. Hierdie koninkryk verwys
na die Romeinse Ryk en sal voortduur tot en met die wederkoms van
Christus. Die sluier word vir ons hier vir ’n oomblik opgelig sodat ons
die nuus agter die nuus kan raaksien. In ons taal ... die vuis agter die
vuis ... die antichris (daarvan lees ons in vers 25). Hierdie ANTICHRIS
sal met alles teenoor Christus in opstand wees. Hy sal poog om die
kerk van Christus (gelowiges) op ’n dwaalspoor te plaas. Hy staan
TEENOOR Christus, daarom óók teenoor die Bruid van Christus, sy
kerk (Op. 12:17).
Wat ons as gelowiges moet wéét (geloofskennis) is dat Daniël
7:25 ons leer dat die antichris ten eerste teen die Allerhoogste spreek
(laster). Ten tweede mishandel hy die gelowiges (vervolging op elke
gebied denkbaar). Ten derde sal hy as wettelose optree. Hy sal alles
in die stryd werp om die skeppingsorde van God onrespekvol en met
geen ontsag te behandel.
Ons word deur die Woord, uit God se liefde en genade, gewaarsku
sodat ons op ons hoede moet wees, voorbereid moet wees, toegerus
moet wees, want, sê Matteus 24:12: Omdat die minagting van die wet
van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Bid dat die Heilige
Gees jou gees (verhouding tot God en jou naaste) sal verander om
aan die een kant op jou hoede te wees vir die listige aanslae van die
bose, maar ook om aan die ander kant jouself geestelik toe te rus om
nie onkant gevang te word vanweë ’n gebrek aan geloofskennis nie.
Sing: Psalm 25-1:2
Ds. GJ Erasmus (Gert) (Pretoria-Magalieskruin)

• 277 •

Saterdag 17 September
Skrifgedeelte: Openbaring 13 (AFR53/AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 13: 1-8
Ken jou vyand!

I

n aansluiting by gisteroggend se dagstukkie sien ons in die lig van
Openbaring 13 dat die Skrif ons EEN kernwaarheid wil leer en dit
is: Ken jóú vyand! Want sodra jy jou vyand kan reg eien, herken en
waarlik raaksien, is die geestelike geveg alreeds halfpad gewen. Iets
soortgelyks vind ons ook by die wapenrusting in Efesiërs 6. Buiten
dat die geestelike toerusting op ’n geestelike vlak “aangetrek” moet
word tot beskerming, moet die gelowige óók ten eerste die vyand kan
“raaksien” en “eien”.
Dit is baie belangrik, omdat Paulus in 1 Tessalonisense 5 ons
waarsku: Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons
waak en nugter wees.
Wat die vyand van God se koninkryk (duiwel) in die oog en ten doel
het, is om JOU as gelowige se geloofsoë van God en van Christus af
te haal. Dit het ons gesien in Genesis 3 by Adam en Eva.
Met sy slinkse metode van twyfel en verwarring saai, kom hy met ’n
masker na ons as kerk toe (Op. 12:17) om teen die kerk (liggaam van
Christus) oorlog te maak. Hy haat die kerk! Hy haat die gelowiges! Hy
haat ALLES wat staan vir die waarheid! Hy haat Christus. Hierdie dier
uit die see verwys na die antichris.
Die woord “anti-” in die Grieks beteken in ons taal “teenoor/gelyk
aan/in die plek van”. Dis juis wat sy DOEL is, om TEENOOR Christus
en sy bruid (kerk) stelling in te neem en te spot met alles wat heilig
is (Op. 13:6-7). Maar méér nog, hy probeer as antichris gelyk aan
Christus staan en in die plek van Christus staan. Hy sal orals en altyd
Hom probeer namaak.
Hy sal hom probeer kamoeﬂeer om soos ’n messias en verlosser
te lyk terwyl hy nie is nie. Dit is juis die gevaar.
Daarom waarsku Openbaring 13 ons dat ons nie die antichris moet
verwar met die ware Christus nie. Daar is net EEN Verlosser en dit
is Jesus Christus. Dit sê Hyself in Johannes 14: Ek is die weg en die
waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My
nie.
As ons om ons kyk, is die tekens daar. Hoor Christus se voetstappe
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na die voleinding. Die antichris is oorwin en sal ﬁnaal oorwin word
(ﬁnale nekslag met die oordeelsdag). Die hoop beskaam nie.
Sing: Psalm 25-1:4
Ds. GJ Erasmus(Gert) (Pretoria-Magalieskruin)
Sondag 18 September
Skrifgedeelte: Openbaring 19 (AFR53/AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 19:11-16
Hou vas aan God se waarheid!

J

ohannes sien ’n geopende hemel met ’n geweldige gesig. Die een
kern van hierdie verse is dat die Ruiter van hierdie wit perd nie
“naamloos” is nie: hy word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid (vs 1); en Hy het ’n Naam wat
geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hyself (vs 2); en sy Naam
is die Woord van God (vs 3); die Koning van die konings en die Here
van die here (vs 16). Alles wys heen na Jesus Christus, die Ware Oorwinnaar oor die dood en die sonde.
Ons sien ook hierin die raakpunte met die Evangelies oor HOE
Jesus met die Paasfees in Jerusalem op ’n esel (donkie) gery het.
Die Ware Dienskneg wat as die Ware Sagmoedige as Lam van God
na Golgota gelei is. NOU is Hy die Ruiter, die Ware Oorwinnaar op
die wit perd met al die name soos hierbo genoem wat elkeen vir ons
openbaar wat Hy kom doen het as die Ware Paaslam van God. In
die lig van sy “Getrou en Waaragtig” (vs 1) sien ons óók HOE Hy as
die komende Regter sal optree. Niemand sal kan sê ons het Hom
nie geken nie, ons het nie geweet nie! Twee duidelike tekste in die
Nuwe Testament wat handel oor God se getrouheid en waaragtigheid
is Romeine 1:20: Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van
die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik
sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het
nie. En Romeine 14:11-12: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor
My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van
ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
Dit herinner ons aan ons Here Jesus se eie woorde in Matteus
5: Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle
• 279 •

sal versadig word (vs 6); Salig is die wat rein van hart is, want hulle
sal God sien (vs 7); Salig is die wat vervolg word ter wille van die
geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele
(vs 10).
Hou vas aan God se waarheid ... hou vas aan dié waarheid ... hou
vas aan sy Woord ...! Hou vas aan die Ruiter op die wit perd. Dit gee
hoop!
Sing: Psalm 25-1 5
Ds. GJ Erasmus (Gert) (Pretoria-Magalieskruin)
Maandag 19 September
Skrifgedeelte: Openbaring 19:11-21
Fokusgedeelte: Openbaring 19:15, 16 (AFR83/AFR20)
Oorwinningsfees van Armageddon

I

n Openbaring 19:5-10 word die Bruid van die Here, sy kerk, opgeroep
om voor te berei vir die bruilofsmaal van die Lam. ’n Nuwe dag van
vreugde, dankbaarheid en blydskap het uiteindelik aangebreek. Die
tyd van die groot verdrukking is verby. Hierdie grootse oomblik het
die apostel Johannes só oorweldig en in verwondering gelaat dat hy
ekstaties voor ’n engel op sy knieë neerval en dié vir hom moes sê:
“Pas op, moenie! ... Aanbid God!”
Vir ’n tweede maal weerklink daar ’n uitnodiging tot ’n groot feesmaal! ’n Tafel word gedek vir al die roofvoëls van die aarde. Armageddon het aangebreek en Jesus Christus – die Ruiter op ’n wit perd, met
die leërs in die hemel – kom in glorie en heerlikheid aangestorm om
te oorwin!
Wat ’n indrukwekkende gesig! Die Koning van die konings, die
Here van die heersers bring die ﬁnale oordeel oor die vyande van sy
kerk en koninkryk. Die ﬁnale slag is oorweldigend! Niemand word gespaar nie. Met die swaard uit sy mond – sy goddelike Almagswoord
– word die goddelose mensdom getref. Die antichris en die valse profeet word in die hel gewerp. In Openbaring 20:2 word ook Satan gebind. En die gelowiges se gebed, “Maranata, kom Here Jesus, kom
tog gou”, gaan uiteindelik in vervulling.
Wat ’n heerlike vooruitsig en troos vir jou en my! Christus is onstuit-
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baar en onweerstaanbaar in sy triomftog. Aan Hom, en Hom alleen,
behoort alle mag en gesag in die hemel en op aarde. In Hom is ons
meer as oorwinnaars – eendag, ja, maar nou reeds deur die krag van
die geloof. Mag God die Heilige Gees altyd ons harte op Christus se
triomf en koninklike heerskappy vestig – veral nou in hierdie onsekere
tye waarin ons leef.
Sing: Skrifberyming 31:1, 2 (7-1)
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
Dinsdag 20 September
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:16, 17 (AFR83/AFR20)
Wonderlike troos van Christus se wederkoms

I

n ’n sonde-gebroke wêreld met sy stukkende en brose mense is hoop
en troos seker twee van die dinge waarna ons die meeste smag. Die
Covid-19 pandemie en die geweldige nood en hartseer wat daarop
gevolg het, het geleer dat ons veral in tye van krisis en beproewing ’n
behoefte het aan vaste fondamente waarop ons ons lewe kan anker.
Die kosbare beloftes in ons teks is so ’n stewige anker, eintlik ’n reddingsboei wat die Heilige Gees na ons uithou in die midde van storms
en onsekerheid. Paulus rig die gemeente se hart op die rotsvaste
belydenis dat Jesus Christus die dood oorwin het, op die derde dag
opgestaan het uit die graf, triomfantlik opgevaar het na die hemel en
weer sal terugkeer op die wolke. Op daardie blye dag sal Hy die grafte
opwek en sy gelowige kinders saam met hom voer na die Vaderhuis
met sy baie woninge.
Die dood het dus nie die laaste sê oor God se kind nie. Die dood
is oorwin! Die angel van die dood – die sonde – het Christus deur sy
soenverdienste aan die kruis weggeneem. Daarom is sy opstanding
die waarborg en belofte dat elkeen wat vir Hom geleef en in Hom gesterf het, saam met Hom sal lewe tot in ewigheid.
Die troos van die lewe, die ewige lewe by God, is die evangelie van
hoop waaraan ons stewig moet vashou! Met hierdie verwagting leef
ons elke dag en oomblik en sien met reikhalsende verlange uit na die
troosryke gebeurtenis van Koning Jesus se wederkoms. Maar tot dan
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brand die troos en die hoop van ons eie salige opstanding vurig in die
hart. Maranata – kom, Here Jesus!
Sing: Skrifberyming 57:3, 5 (18-6)
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
Woensdag 21 September
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 5:1-11
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 5:3-6 (AFR83/AFR20)
Bestem vir verlossing

D

ie boodskap van 1 Tessalonisense 5:1-11 kan in drie trooswoorde
saamgevat word: Bestem vir verlossing. As jy Jesus Christus ken
as die enigste Weg en Waarheid, Hom alleen in die geloof omhels as
Saligmaker, hét jy die lewe!
Nou die belangrike vraag: Is jy gereed vir die eindtyd? Is jy gereed
om God vandag te ontmoet? Paulus gee die antwoord in ons teks:
Jou identiteit bepaal jou eindbestemming. Daarom moet ek vra: Wie is
jy? Paulus verwys na mense van die lig en mense van die duisternis;
mense van die dag en mense van die nag; aan die slaap of wakker;
nugter of buite beheer; bestem vir die straf of bestem vir verlossing.
Waar staan jy?
Christus kom! Dit is amper middernag! Is jy gereed? Daar is geen
verskonings om nie gereed te wees nie. Hoe laat is dit? Dit was nog
nooit so laat nie. Daarom, word wakker, jy wat slaap! Word nugter, jy
wat nie gereed is nie! Trek aan die borsharnas van geloof en liefde, sit
op die helm van verlossing! Dit is tyd om ernstig te raak oor jou geloof,
jou verhouding met God, jou liefde vir God, jou lidmaat-wees van sy
kerk, jou verlossing in Christus, jou plek in sy Koninkryk.
Kyk om jou en sien dit raak in die tekens van die tye. Die nag is
amper verby, die nuwe dag is aan die breek, die helderblink Môrester
skitter reeds op die horison. Koning Christus is op pad. Antwoord net
hierdie vraag: Hoe laat is dit en is jy gereed?
Sing: Skrifberyming 69:1, 2 (7-2)
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
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Donderdag 22 September
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:12-19
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:14 (AFR83)
Die opstanding maak of breek …

D

is óf die een óf die ander. Jy glo dat Jesus se oorwinning oor die
dood ook aan jou die oorwinning oor die dood sal gee, of jy glo nie
dat jy liggaamlik uit die dood sal opstaan nie. Indien jy dit nie glo nie,
sê jy egter ook dat Jesus se opstanding ’n leuen is – en daarom sal jy
nie in hierdie hoop van die opstanding kan leef nie. Die kenmerke van
’n lewe wat vashou aan die opstanding, is:
Jesus is ons krag – Die opstanding uit die dood wys ons dat daar
’n krag, van buite hierdie skepping, moes kom om die skepping, wat
onderhewig is aan sy natuurwette, te kon verander. In die natuur is dit
baie duidelik dat dit wat dood is, ewig dood bly.
Tog het Christus gekom en uit die dood opgestaan, en dit is daardie
selfde krag wat Hom uit die dood opgewek het, wat nou in ons as
gelowiges werk (vgl. Ef. 1:19-20).
Jesus se oorwinning verdryf vrees – Jesus se opstanding is die
bewys dat God die prys wat Jesus aan die kruis namens ons betaal
het, aanvaar het (vgl. Rom. 4:25). Daar is nou geen veroordeling vir
dié wat in Christus glo nie (vgl. Rom. 8:1).
Die gevolg is dat ons nou kan rus oor al die aanklagtes van die
sonde in my verlede. Ons het nie meer rede om te vrees nie, want niks
kan ons van die liefde van God skei nie. Ons kan in groot oorwinning
sterf, want ons weet – Hy leef!
In Jesus het ons ’n heerlike hoop – Hierdie hoop wat die gelowige
het, maak dat ons anders kyk na die lewe. Dink byvoorbeeld aan ons
naaste. Ons hoef hulle nie te sien as vyande nie, al tree hulle soms
so op. Ons naaste is nie in beheer van ons lewens nie, maar God is.
Indien hulle ons leed aandoen, dan weet ons dat God dit ook ten goede sal gebruik, net soos Hy die kruisdood van Christus gebruik het om
my van my ellende te red.
Indien jy glo in die opstanding, kan jy in hierdie heerlike hoop leef!
Sing: Skrifberyming 1-2:1, 3
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Vrydag 23 September
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:20-34, 45-49
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:28 (AFR83)
’n Nuwe begin

D

ie wonderlike eienskap van ’n spieël is dat dit in sy wese is om
vol te word van dit waarnatoe hy wys. Indien jy ’n spieël voor ’n
monster hou, dan word die spieël vol van die wreedheid en afskuwelikheid van die monster. Maar wanneer jy daardie selfde spieël voor
’n prinses hou, dan word dit gevul met die skoonheid en sagtheid van
die prinses.
In ’n sekere sin gebeur dieselfde met ons. Dit waarnatoe ons ons
lewens draai, daarmee sal ons lewens vol word. Indien ek fokus op
my loopbaan, sal my hele lewe later daaroor gaan om ’n goeie loopbaan vir myself te bewerk. Die gevolg is dat daardie monster in my
tevoorskyn sal kom, naamlik om op die mense te trap wat in die pad
staan van my sukses. Indien dit geld is waarnatoe ons draai, dan sal
ons alles meet aan rand en sent. Ons sal baklei vir elke sent wat ons
kan kry.
Net soos ’n spieël, het God ons gemaak om na Hom toe te draai
sodat ons vol kan word van sy heerlikheid, liefde, genade en skoonheid. Sy beeld moet in ons tevoorskyn kom (vgl. vs 49).
Met die sondeval van die eerste Adam het ongehoorsaamheid
begin. Die mens het gekies om sy lewe vol te maak met aardse goed
wat tot groot boosheid lei, en daarom is die einde daarvan die dood.
Om bevry te kon word uit die mag van die dood, moes iemand met
volmaakte gehoorsaamheid ’n einde maak aan die ongehoorsaamheid
van Adam.
Daarom, indien ons terugkyk oor die afgelope vyf jaar van ons lewens, dan moet ons kan sien hoe ons meer eerlik is, kritiek beter kan
hanteer, geduldiger is, vrygewiger is met ons geld, meer vergewensgesind is, minder angstig en meer dapper is. Dit is alles tekens van
die opstandingskrag van Christus in ons lewens. Indien dit nie merkwaardig sigbaar is nie, beteken dit dat ons te min voor die aangesig
van God kom.
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Saterdag 24 September
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:35-50
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:28 (AFR83)
Die nuwe heerlikheid wat op ons wag!

P

aulus vergelyk die geloof in die opstanding uit die dood met die
geloof wat ’n boer het wanneer hy saad in die grond plant. Daar is
geen logika daarin om ’n dooie en uitgedroogde saadkorreltjie in die
grond te plant nie, en tog doen die boer dit met die verwagting van ’n
oes.
Die boer weet dat wanneer hy daardie koringkorreltjie in die grond
plant, dan sal die dop van die saad ontbind. Dit kan nie meer in die
saadvorm voortbestaan nie, maar hierdie hele proses lei daartoe dat
die saad beter word. Die saad gaan dood, maar dan kom daar ’n
nuwe lewe vanuit die kern van daardie saad.
Paulus sê dat die dood dieselfde met ons doen wanneer ons glo
dat daar met die sonde in ons lewe afgereken is. Dood is dan bloot
net ’n donker portaal waardeur ons moet gaan om by die glorieryke
eetsaal van die Here te kom (vgl. Ps. 23:5).
George Herbert stel dit baie mooi in een van sy gedigte. Hy sê:
“Death used to be an executioner, but the gospel has made him just a
gardener.” Wat hy daarmee sê, is dat dood voorheen tot vernietiging
gelei het, maar nadat Christus uit die dood opgestaan het, is hy bloot
’n tuinier. Dood laat hierdie mooi blom vanuit die saad tevoorskyn
bring. Hoor hoe mooi beskryf Paulus dit in Romeine: “Omdat die Gees
van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy
deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame
lewend maak deur sy Gees wat in julle woon” (Rom. 8:11).
Indien jy in Christus glo, beteken dit dat die Gees in jou werk, en Hy
is die waarborg daarvan dat jy ook eendag uit die dood sal opstaan.
Die Gees is nie net vir ons gegee om ons gees te vernuwe nie, Hy
word ook vir ons gegee om ons liggaam uit die dood op te wek. Leef
in hierdie opstandingskrag van Christus!
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Sondag 25 September
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:51-58
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:56-57 (AFR83)
Die belofte wat die opstanding inhou!

D

aar is baie dinge in hierdie lewe wat ’n mens pessimisties kan
maak. Die die dood is een van die moeilikste goed om te aanvaar.
Die dood is so ﬁnaal en boonop maak die onsekerheid van dit wat die
dood werklik is, dit nog meer angswekkend. Die gelowige het egter
hierdie tweeledige vrede:
Ons weet dat die dood oorwin is (vs 56-57) – Ons wil nie so klein
en onbelangrik wees dat ons soos al die ander deur die dood ingesluk
word nie. Daarom veg ons verbete teen die lig wat in ons besig is om
dood te gaan. Die dood is nie natuurlik nie.Wat die opstanding van
Christus ons egter leer, is dat ons hoop verby die graf strek. Ons leef
in die oorwinning van Christus. Dis soos wanneer daar toetskrieket
gespeel word en die een span loop 2/0 voor. Die laaste van die drie
wedstryde maak nie vir daardie span saak nie. Of hulle daardie wedstryd wen of verloor, hulle bly die wenners. Daarom kan hulle die wedstryd met krag, selfvertroue en vreugde speel, want dit maak nie saak
wat gebeur nie, hulle bly die oorwinnaars. Die dood is ’n spies wat reg
op ons harte afgepyl het, maar aan die kruis sien ons hoe Jesus voor
ons inspring om ons lewens te red. Hy sterf die dood wat ons moes
sterf. Daarom is die dood oorwin.
Ons weet wat na die dood gebeur (vs 53) – Die dood is soos ’n kar
wat geen vensters het nie. Om so kar te bestuur, moet skrikwekkend
wees. Jy sal te bang wees om enigiets te doen. Jy gaan die heeltyd in
die vrees leef dat jy enige oomblik in iets gaan vasjaag. As gelowiges
het ons egter die genade om deur hierdie venster van hoop te kyk
en ons sien dat Jesus se verlossing ons daarvan waarborg dat ons
liggaamlik en geestelik nuut gemaak sal word. Die tydelike en onvolmaakte sal vervang word met die ewige en volmaakte. Hierdie
sekerheid wat ons in die verlossing van Christus kry, sal maak dat ons
met hoop leef, en iemand wat hoop het, sal met nuwe dryf en ywer sy
lewe in getroue diens leef.
Sing: Skrifberyming 18-6:1, 4, 5
Dr. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Maandag 26 September
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:1-10 (AFR83)
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:1-10
Die Here gee ná die tydelike die ewige

D

aar kom dikwels momente in ons lewens wanneer ons skerp
bewus raak van die onvolmaaktheid van die aardse lewe en van
hoe tydelik alles hier is – hoe alles verbygaan en met die tyd afgetakel
word. So baie mense raak moedeloos en depressief as hulle hieroor
begin nadink.
Maar hierdie is eintlik ’n wonderlike troos vir ons almal: om te weet
dat hierdie onvolmaakte aardse lewe nie alles is nie. Daar wag vir
elke kind van God iets oneindig beter: ’n ewige huis in die hemel
wat God self gebou het. Op grond van die soenverdienste van Jesus
Christus gaan ek en jy eendag, as ons aardse tentwoning afgebreek
word, ’n ewige en volmaakte huis ontvang!
Al wat vir ons oorbly, is om ’n gesonde verhouding met ons hemelse Vader te hê. Doen wat die Here op hierdie aarde deur sy kinders gedoen wil hê, voluit en getrou om vir Hom dankie te sê vir die
ewige huis wat Hy vir ons bou. En hou moed! Hoe meer die aardse
tentwoning verweer raak, hoe nader is
• die hemelse Kanaän,
• die nuwe Jerusalem,
• die Vaderhuis met sy baie wonings,
• die volmaakte liggaam – deur God gebou met bene wat nie sal
breek nie, selle wat nie kan sterf nie, weefsel wat nie kan verouder
nie, vol van krag wat nooit weer sal afneem nie …
“Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar ’n tent is, afgebreek word, ons ’n vaste gebou in die hemel het. Dit is ’n woning wat
nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan.”
Sing: Skrifberyming 18-7:1, 12
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Dinsdag 27 September
Skrifgedeelte: Matteus 25:31-46 (AFR83)
Fokusgedeelte: Matteus 25:31-46
Rol jou moue op om die Here as uitverkorene te dien

J

esus skets hier ’n ontsettende toneel. Hy, die Koning, kom uit die
hemel op die oordeelsdag. Hy sit op ’n koninklike troon terwyl die
engele al die volke oor die hele wêreldgeskiedenis bymekaarmaak
en voor Hom bring. Dan skei Hy mense dwarsdeur volke heen. Die
uitverkorenes is ook almal daar. Vir hulle sê Hy: Kom hier by My, julle
is vir altyd in my teenwoordigheid, julle is deur die Vader geseën. Die
Koninkryk, my Koninkryk is van die begin van die skepping vir julle
voorberei. Julle kan dit nou as erfenis in besit neem. Wonderlik!
En ons is ook onder hulle, want die Here was ons ook genadig.
Hoe kom dit dan dat ons saam met die jubelende skare afgeskei word
van die ander en duidelik uitgeken word as God se kinders? Hier
staan ’n eienaardige “want”. “... want Ek was honger en julle het my
iets gegee om te eet, en dors, en ’n vreemdeling, sonder klere en
siek, en julle het aan My liefde bewys.” Is dit nie nou skielik dat ons
verdien het om in sy koninkryk in te gaan en al die skatte van die koninkryk in besit te neem?
Nee, want Jesus vertel ook hoe verbaas die mense was wat Hy vir
ewig by Hom sal neem. Hulle vra: Wanneer het ons U honger gesien
en kos gegee? Hulle is geseëndes. Van ewigheid af is die Koninkryk
vir hulle voorberei. Hulle kon dit nie nou verdien nie. Wat bedoel Jesus
dan hiermee? Hy sê: Vir sover julle dit aan die geringste gedoen het,
het julle dit aan My gedoen. Julle het dit reggekry om te wys dat God
julle uitverkies het. Julle het julle uitverkiesing geopenbaar deur die
liefdesgebod na te kom. Julle is gered uit genade en so het julle in die
teenwoordigheid en in die kragveld van Jesus gekom en met die krag
van die Heilige Gees het julle die liefde van Jesus vir julle, aan ander
deurgegee.
Kom ons hou uit dankbaarheid hiermee vol. Kom ons rol ons moue
op om Jesus te gaan dien as uitverkorenes deur alles wat ons doen
vir die Here te doen.
Sing: Psalm 31-1:1, 5
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Woensdag 28 September
Skrifgedeelte: Openbaring 7:1-17 (AFR20)
Fokusgedeelte: Openbaring 7:1-4
Leef in die eindtyd in die vastigheid van God se Verbond

O

ns moet oor die eindtyd van die wêreld waarin ons al hoe meer
leef, geen illusies hê nie (vgl. o.a. Matt. 24:19). In Openbaring
word vanaf hoofstuk 8 die sewende seël oopgemaak wat uitloop op
die sewe basuine en die sewe laaste plae (lees hoofstuk 8-11). Die
eindtyd is ’n tyd van verskrikking en bandeloosheid en geweld. Daarom kan ons vra: Wat Iê nog vir ons en ons kinders voor? So eindig
Openbaring 6 met die woorde: “... want die groot dag van sy toorn het
gekom, en wie kan bestaan?”
Dit is op hierdie vraag dat ons in ons fokusverse die heerlike antwoord ontvang. Openbaring teken nie net vir ons die verskrikking van
die eindtyd nie. Dit is nie bedoel om die gelowiges paniekbevange en
verslae te maak nie. Dit is juis ook bedoel om uitsig en troos te bring.
Die eindoordeel word hier geteken met die beeld van vier winde wat
oor die hele aarde sal losbars. Ons ken die verwoesting wat ’n orkaan
kan aanrig. Hier kom dit van alle kante tegelyk. Met hierdie beeld
word die eindoordeel geteken.
Maar voor die storm losbars, kom daar eers ’n windstilte. Die vier
engele wat die vier winde van die aarde vashou, ontvang opdrag van
’n ander engel om nie die winde los te laat voordat die dienaars van
God op hulle voorkoppe verseël is nie. Die engel kom van die Ooste
af, simbolies van die lewe. En hy dra die seël van die Lewende God.
Die eindoordele staan onder God se bevel.
In Openbaring 5 lees ons al dat Christus alleen die boek van die
sewe seëls kan oopmaak. En voor die oordeel losbars, word sy dienaars eers verseël.
Die verseëling dui op die bewaring van God se dienaars. Dit verseker God se eiendomsreg oor hulle. En dit verkondig die egtheid en
waarheid van God se beloftes.
Die verseëldes is die 144 000 uit die twaalf stamme van Israel. Dit
sien op die volle getal van die uitverkorenes. Daar word nie een gemis
nie. Hulle is verseël met die bloed van Christus.
Dit is ons troos wanneer die stormwinde dreig om los te bars, wanneer ons iets begin ervaar van die verskrikking van die eindtyd. Gelo• 289 •

wiges is verseëldes. Verseël as God se eiendom. Verseël met die oog
op die hemel gerig. In die krisis van die eindtyd sal niks ons van sy
liefde skei nie.
Sing: Psalm 105-1:5
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)
Donderdag 29 September
Skrifgedeelte: Openbaring 21:1-8 (AFR20)
Fokusgedeelte: Openbaring 21:5
Christus maak alles nuut

D

aar is soveel stukkende goed in hierdie sondeverskeurde wêreld.
Daar is soveel stukkende mense, gebroke mense, mense soos
voëls met stukkende vlerke wat nie meer kan vlieg nie. Gebroke, stukkend vanweë die sonde wat ’n huwelik of ander verhouding verbreek
het; gebroke in droefheid oor ’n dierbare wat nie meer daar is nie;
stukkend as gevolg van die aftakeling van siekte en ouderdom. Elkeen van ons dra ’n stukkie gebrokenheid met ons saam. Kan dit ooit
weer heel word?
Ja, dit kan. As ons maar luister en kyk. Ons hoor vanoggend uit
die mond van die enigste Een wat alles kan verander: “Kyk, Ek maak
alles nuut.” Dit is die woord van Christus aan ons, sy kinders, sy gemeente wat leef in die laaste dae, in die ou wêreld. Ek maak alles
nuut. Nuut, teenoor dit wat stukkend en oud en gebroke is. Nuut, dit
is heel, ongeskonde, heerlik, volmaak. Nuut, soos in die paradys voor
die sondeval. Ons fokusvers volg op vers 4 waar daar sprake is van
trane en leed en pyn en droefheid en dood. Hy maak ALLES nuut. Net
God kan alles nuut maak, die hemel en die aarde self met alles wat
daar in is, verhoudinge en toestande, bestaanswyses en genietinge.
En Hy doen dit volkome.
Openbaring 21 wys heen na die nuwe Jerusalem, na die Bruilof
van die Lam, na die oomblik wanneer die herskepping van alle dinge
voltooi sal wees, wanneer die volkome saamlewe van God met sy
volk werklikheid sal wees; wanneer daar nie ’n enkele traan gestort
sal word nie, nie ’n enkele siekbed sal wees nie, nie een egskeiding
nie, geen kerkhof of hospitaal nie, nie een gebroke hart nie.
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Dit is toekomsmusiek. Maar dit word aan ons gegee om ons nou en
hier te troos. Die belofte van ons fokusvers staan in die teenwoordige
tyd. Hy is nou daarmee besig. Hy sit voort wat Hy eeue gelede begin
het, toe sy liggaam aan die kruis gebreek is, sy bloed gevloei het, toe
Hy al die gebrokenheid van die sonde op Hom geneem het. Hy maak
alles nuut omdat Hy die sonde en die dood oorwin het.
Hy maak nuut deur sy Gees wat lewend maak, heel maak, troos.
Kyk deur die geloof verby die gebrokenheid, die aftakeling, die skerwe
van u lewe. Kyk deur die geloof totdat sy belofte in volkome vervulling
gaan. Kyk, en leef, die nuwe lewe wat u van Hom ontvang het.
Sing: Skrifberyming 45 (18-7):1, 8, 9
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)
Vrydag 30 September
Skrifgedeelte: Openbaring 22:6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:17a
Die biddende gees en die biddende kerk, op pad na die
wederkoms

M

et die wederkoms van Christus eindig die geskiedenis van hierdie
wêreld. Dan breek die Dag van die Here aan waarvan ons so
baie in die Bybel lees. Dan kom alles tot stilstand. Dan lui daar geen
wekker meer nie. Dan vertrek daar geen vliegtuig nie. Dan word geen
bestellings geplaas en geen pakkies afgelewer nie. Dan word geen
begroting meer opgestel nie. Dan is dit grafstil op die aandelebeurs.
Dan lui daar nêrens ’n skoolklok nie.
Hierdie dag kan enige oomblik plaasvind. Daarom moet ons vra:
Wat beheers ons lewe? Want die wederkoms van Christus is die
enigste en beslissende gebeurtenis in God se Raadsplan wat nog
moet plaasvind. Ons leef in die laaste dae. In die wêreld is dit die laaste
ding waarmee rekening gebhou word, dat dit alles skielik, vandag,
môre, net verby kan wees. Vir die kerk van Christus behoort dit die
enigste en die belangrikste te wees, die oomblik van onbeskryﬂike
heerlikheid en ﬁnale verlossing.
Daarmee eindig ook die boek Openbaring. Nadat aan Johannes
die dinge geopenbaar is wat gou moet gebeur, hoor ons tot drie maal
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die versekering uit die mond van Christus: “Ek kom gou.” En tot twee
maal hoor ons die gebed vanuit die kerk dat dit tog moet gebeur. Elke
dag behoort ons die bede van ons fokusvers te bid. Want ons is die
Bruid van Christus. In die ou Ooste was die verlowing net so sterk
soos die huweliksband self. Reeds in hierdie stadium was die vrou
die eiendom van haar man. Al wat nog ontbreek het, was die vreugde
van die saamleef in die volle huwelik. So is ook die verhouding tussen
Christus en sy kerk op aarde. Ons behoort aan Hom en die band is
onverbreeklik. Maar ons mis nog die tyd wanneer ons vir altyd en
volkome by die Here sal wees.
En nou is die wonderlike dat die kerk nie alleen staan in die
gebed nie. Christus hoor die Gees en die Bruid sê: Kom. Die Heilige
Gees bid saam met die kerk. Daarvoor het Hy gekom. Hy stu die
hele geskiedenis na die einde. Hy bring alles tot vervulling. Hy lê die
bruidsvreugde in ons harte. En Hy bid saam met ons. Wie of wat sal
dan ooit die verhoring kan verhinder?
Dan spreek dit eintlik vanself : ’n Kerk en ’n gelowige wat met hierdie gebed leef, is gereed. Christus kan maar kom, enige oomblik. Is
dit so met u? Hoe dikwels bid u hierdie gebed? As ons dit nie bid nie,
hoe sal ons dit leef?
Sing: Psalm 130-1:3, 4
Prof. CFC Coetzee (Callie) (emeritus)
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OKTOBER 2022
Tema: Geloof en geloofsekerheid

O

ns bely in Sondag 7 van die Heidelbergse Kategismus (Vraag en Antwoord
7) dat slegs diegene wat deur ’n ware geloof by Christus ingelyf is en sy
weldade aanneem, salig word. Daar mag dalk in die lig hiervan verskeie vrae
ontstaan, byvoorbeeld: “Hoe kan ek seker wees dat ek die ware geloof het,
en ingelyf is in Christus?” en: “Waaruit bestaan die ware geloof?” en: “Kan
ek werklik weet dat ek saligheid van God ontvang het?” In hierdie maand
se dagstukkies raak ons dan die aspekte van geloof en geloofsekerheid aan,
volgens die breë riglyn van Heidelbergse Kategismus Sondag 7 en ook die
beginsels van “Sola Gratia” en “Sola Fide.”
Sola Gratia beteken dat ’n mens slegs as gevolg van die onverdiende
genade wat God aan hom skenk, verlossing en saligheid ontvang. Geen daad
of eienskap (meriete) van ’n mens kan tot verdienste gereken word waarvolgens verlossing verdien of self bewerk kan word nie. Ná die sondeval is
ons na ons wese vol skuld voor God. Alles van ons is deurdrenk deur sonde,
ongeregtigheid en skuld. Daarom is daar niks aan ons wat saligheid regverdig nie, en dit is slegs deurdat God neergebuig het na sy kinders, en hulle
sy genade geskenk het, dat saligheid vir hulle ’n werklikheid is.
Sola Fide sluit sterk by Sola Gratia aan. Dit beteken dat dit slegs geloof
is waardeur ons gered word en saligheid ontvang. Slegs geloof bind ons aan
Christus wat die geregtigheidseis kon nakom en deur Wie saligheid bewerk
is. Ons kan geen daad verrig of goeie werk doen wat ons eie geregtigheid
kan bewerk nie, omdat (soos ons sien by die saak van Sola Gratia) alles van
ons volgens ons sondige natuur van die bose deurdrenk is. Geloof alleen, nie
dade nie, en die geloof is ’n gawe van God.
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Saterdag 1 Oktober
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-14; NGB, Art 16; HK Sondag 21
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:1, 4
Gelowiges is gekies, hulle is die eiendom van God

I

n die Heidelbergse Kategismus bely ons wat die kerk is: “Die Seun
van God uit die hele menslike geslag vir Hom ’n gemeente tot die
ewige lewe uitverkies het, tot ’n eenheid in ware geloof.”
Die kerk is mense wat die genade van God gesmaak het en aan
Hom behoort. Wanneer Paulus die brief aan die Efesiërs skryf, begin
hy ook by hierdie punt. Hy besing die lof van God en dank Hom vir sy
genade in hierdie wonderlike loﬂied wat ons saamgelees het.
Die apostel aanbid God en dank Hom vir sy genade. In ’n stortvloed van danksegging maak hy aan ons die grootheid van God se
verlossing bekend. Die apostel bid dat die Vader ons oë sal verlig,
sodat ons in staat sal wees om te begryp hoe wyd en lank en diep en
hoog die genade is wat die Vader ons in Christus skenk, en dat ons
sal groei in die kennis daarvan.
Kortliks sê die apostel dat die Vader uit loutere genade besluit het
om Homself en al sy rykdom aan ons te skenk in en deur Christus, en
dat ons die Vader daarvoor moet dank. Ons ontvang al die seëninge
wat daar in die hemele is, omdat die Vader besluit het om ons as sy
kinders aan te neem.
Uitverkiesing is ’n troos vir die gelowige dat God jou vashou, ook al
voel dit of jou hand gly. Uitverkiesing is ’n troos vir die gelowiges dat
God jou gevat het. Uitverkiesing gee aan die gelowige die troos dat
as jy struikel en val wanneer jy moedeloos is, wanneer jy perspektief
verloor, dan kan jy vashou aan die wete: God het my gekies en Hy
hou my vas.
Daarom hoef ek nie aan die genade van God te twyfel of in die
sonde bly lê nie. Die uitverkiesing troos die gelowige met die feit dat
ons Goddelike kindskap nie in die eerste plek van ons, as nietige
mense afhang nie, maar van God.
Sing: Skrifberyming 11-2:1, 4
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)
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Sondag 2 Oktober
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-14
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:13
Lof aan God vir hemelse seëninge

W

aaraan dink ons as ons die woord “seën” hoor? Liggaamlike
gesondheid? Rykdom? Sukses by die werk? Goeie verhoudings
met familie en vriende? Hierdie is alles dinge wat in die gedagtes opkom wanneer ons die woord seën hoor.
Maar in Efesiërs 1 lees ons dat ons God moet loof vir “hemelse
seëninge”. Hierdie hemelse seëninge gaan bo aardse seëninge uit.
Dit word verbind aan God se verbondsbeloftes en die redding wat
Christus gebring het.
Ons moet baie mooi besef dat dit die Vader is wat die bron is van
alles seëninge. As ons sê dat ons geseën word, beteken dit dat daar
iets aan ons geskenk word wat ons nie self kan produseer nie. Die
Here gee vir ons iets wat onsself nooit kon bewerk nie. En dit word
beklemtoon dat hierdie seëninge aan ons gegee word in Christus.
Ons lees ook dat ons deur die Heilige Gees beseël is. Wat beteken
dit? Eerstens is dit iets wat ervaar word. Toe die Heilige Gees uitgestort
is in Handelinge 2, kon mens dit sien, kon mens sien wat hierdie seël
vir die dissipels beteken het. Hulle was oorweldigend gevul met blydskap en vreugde. Dit is iets wat gesien kan word, beleef kan word,
ervaar moet word. Jy is anders, jy is nuut!
Die Heilige Gees getuig, verseël jou in jou nuwe amp, jou nuwe
menswees, vul jou met die grootste vreugde wat al ooit ervaar is.
Bevestig in jou hart aan Wie jy behoort, wie se erfgenaam jy is, vir Wie
jy in alles wil en sal en kan en moet lewe!
Deur Efesiërs 1 wil die Here ons troos met die wete dat die feit dat
Hy ons eienaar is, gewaarborg is. Efesiërs 1 is veronderstel om ons te
laat veilig voel by God en te laat vertrou op sy krag. Hoewel dit soms
bitter swaar gaan met die gelowiges, wil die Here ons verseker daarvan dat Hy ons gekies het, ons skoongewas het deur die bloed van
Christus, ons verseël het met die Heilige Gees.
Sing: Skrifberyming 1-1:6, 7
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)
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Maandag 3 Oktober
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:15-23
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:18-19
Verenig onder ons Hoof

H

oe gereeld bid ons elke dag? Wanneer ons opstaan, by elke ete,
voordat ons gaan slaap? Hoe lyk hierdie gebede van ons? In
Efesiërs 1:15-23 sien ons dat Paulus ’n dankgebed bid. Dit is opmerklik dat Paulus gereeld in sy briewe vir die gemeente bid.
Paulus dank God hier vir die gelowiges. Hy klop die gemeente nie
op die skouer nie, hy wys dat alles genade van God is. Verder bid hy
dat die gelowiges drie dinge sal ontvang:
1) Wysheid
2) Openbaring dat hulle God kan ken
3) Insig, sodat hulle hul roeping kan raaksien.
Om God te ken, beteken dat daar ’n verhouding met God moet
wees. Al hoe mens daardie verhouding met God kan kry, is deur sy
Woord daagliks deeglik te ondersoek en te bestudeer. Sodoende kom
ons ook onder die besef van Christus se triomfantelike regering. Hy
is die een wat in beheer is en daar is niks wat ons van die liefde van
God kan skei nie, selfs nie eers Satan nie (Rom. 8:37-39).
Ons hoef dus vir niks te vrees nie. Christus is self ook die hoof van
die liggaam wat God gemaak het. Hy is dus die hoof van die kerk.
Paulus gebruik gereeld die beeld van die liggaam. Hierdie beeld
leer vir ons dat die kerk ’n eenheid vorm. Omdat Christus, die Hoof,
ten volle in beheer is, kan ons en moet ons sonder vrees deur die
lewe gaan en saam werk as liggaam om sy koninkryk te laat kom. En
wanneer Hy ons in hierdie werk seën, moet ons Hom daarvoor dank
en weet dat God waarlik regeer.
Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2, 3
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)
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Dinsdag 4 Oktober
Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
Fokusgedeelte: Efesiërs 2:5
Van dood in die sonde na lewend in Christus!

“D

ie mens is eintlik maar goed.” “Kyk hoeveel wonderlike dinge
kan die mens doen en het ons al vermag.” Hierdie is frases en
gedagtes wat ons baie gereeld hoor. Dit is die stem van die tyd wat
ons beleef. Daar waar ons kyk, sien ons hierdie idee. Die mens is inherent goed, so sê die wêreld vir ons.
Dit is daarom opvallend dat die Hervormers vanuit die Skrif hierdie
stukkie goud geleer het dat die mens nie van nature goed is nie. Dit
is wat ons ook vanuit Efesiërs 2 gelees het. Ons het gelees hoe die
apostel Paulus die staat van die onwedergebore mens verkondig. Hy
sê deur die leiding van die Heilige Gees drie dinge: Ons was dood,
ons was slawe, ons was verdoem.
Hoor weer die eerste woorde van vers 1: “Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes.” Dood, absoluut sonder lewe.
Geestelik dood, ’n mens kan sê ’n lewende lyk. Ja, ons het nog geloop
en gepraat en gewerk. Maar daar was nie lewe nie. Lewe is om in ’n
verhouding met God te leef, en as daardie verhouding ontbreek, dan
kan daar geen lewe wees nie, slegs dood.
Dit is die feite waarmee ons gekonfronteer word. Die mens is
soos wat hy gebore word, en voordat hy bekering of wedergeboorte
gesmaak het, ’n vyand van God. Iemand wat dood is in die sonde,
iemand wat God en sy naaste haat.
Nou word hierdie donker prentjie nie vir ons geskilder om ons totaal
moedeloos te maak nie, maar om teen hierdie donker agtergrond die
heerlikheid van ons verlossing des te helderder te laat deurbreek.
Daarom gaan Paulus dadelik hierop voort en hy sê: “Maar God is ryk
in barmhartigheid en het ons innig lief.” En dan gaan hy voort om oor
ons verlossing te praat.
Daarom is dit suiwer goud om hierdie leerstuk te leer ken: Eers as
jy onomwonde jou ellende buite Christus erken, kan jy werklik verstaan wat hierdie woord beteken: GENADE.
Sing: Psalm 107-1:1, 4
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)
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Woensdag 5 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 3:21-31 (AFR83)
Fokusgedeelte: Romeine 3:21
Edelagbare – Ter versagting ...

A

anvanklik is daar doodse stilte in die volgepakte hofsaal. Daar is
al in Romeine 3:10 bevind dat “daar nie een is wat regverdig is
nie”. Inteendeel, die klagstaat wemel van vergrype wat beslis nie ongestraf kan bly nie. Tonge wat bedrieg, voete wat vinnig is om bloed
te vergiet en geen ontsag vir God het nie. Niemand sal enige verweer
kan aanbied nie. Daar is ook geen sprake van versagtende omstandighede nie.
Totdat die aangeklaagdes hoor dat die vryspraak deur God, waarvan die wet en profete getuig, in werking getree het. Niemand het
hierdie moontlikheid oorweeg nie. Immers kon niemand ook nie.
Hierdie vryspraak word nie deur eie toedoen verkry nie, maar om in
Jesus Christus te glo. Daarsonder het niemand deel aan die heerlikheid van God nie, geen aanspraak op die verlossing deur Jesus Christus nie en geen verweer vir die sonde wat gepleeg is nie. Sekerlik die
grootste bewys van God se genade. “Sonder dat hulle dit verdien,
word hulle op grond van God se genade kwytgeskeld vanweë die
verlossing deur Jesus Christus.”
Juis omdat ons niks het om op te roem nie, is dit net hulle wat deur
’n ware geloof in Christus ingelyf word en al sy weldade aanneem,
wat hieraan deel het (HK Sondag 7, Vraag 20).
Om seker te maak dat dit by ons insink, beklemtoon Paulus dat
niemand vrygespreek kan word op grond van die onderhouding van
die wet nie. Die mens se beste werk is besmet en onvolkome om
enige gronde ter versagting te kan aanbied. Dit is net Christus wat die
wet vervolmaak het en tot sy reg laat kom het, wat vrygespreek kan
word omdat Hy die eise daarvan nagekom het.
Die enigste versagting wat ek kan aanbied, is my geloof wat God
in Christus aan my geskenk het.
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)
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Donderdag 6 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 11:33-36 (AFR83)
Fokusgedeelte: Romeine 11:36
Aan God die eer

I

n ’n loﬂied word alle eer aan God gebring vir ons verlossing in Jesus
Christus. Dit het met gister se gedeelte in Romeine 3:21 duidelik
geword dat die mens geen gronde ter versagting kan bied nie. Vir ’n
oomblik gaan staan Paulus op die trappe van die hofsaal en bedink die
verloop van die verrigtinge. Die mens is skuldig en verdien die dood.
God bewys sy genade en die mens word vrygespreek. Dit alles is te
groot vir die mens se beperkte verstand. God se weë is onnaspeurlik.
Selfs diegene wat nie wil glo nie, het geen verweer nie. Die diepte
van die rykdom en wysheid en kennis van God kan nie gemeet word
nie. Niemand kan aan Hom raad gee of Hom ’n guns bewys nie. Van
ewigheid tot ewigheid is God daar. “Uit Hom en deur Hom en tot Hom
is alle dinge.”
Daar bestaan baie dinge waaroor ons as mens ons kwel. Ons
probeer die sin van die lewe, dood, lyding en siekte, onreg en vele
ander verstaan. Ons het vrymoedigheid om selfs aanspraak te maak
op God se beskerming en bewaring.
Dit is net deur geloof moontlik. Instede daarvan om God te probeer
inperk en te verstaan, behoort ons ons eerder te verlustig in sy werke. Nog voor die skepping het Hy al in sy almag besluit. Tot met die
wederkoms sal alles geskied om Hom te verheerlik.
In Sondag 7, Vraag 22 van die Heidelbergse Kategismus leer ons
watter dinge nodig is om te glo. Aan God die eer!
Sing: Skrifberyming 4-6
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)
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Vrydag 7 Oktober
Skrifgedeelte: Lukas 19:1-10; Heidelbergse Kategismus Sondag
7, vraag 21
Fokusgedeelte: Lukas 19:9, 10
Sekerheid van die geloof omdat Christus tot ons nader (Sola
Fidei en Sola Gratia)

W

at veroorsaak dat ’n skatryk man in ’n boom opklim? Dit maak
nie sin vir ’n man van status nie, al was hy kort.
Saggeus was baie ryk. Ons sien dat hy hooftollenaar was (vs 1).
Dit beteken dat hy heelwaarskynlik mense in Jerigo aangestel het om
belasting in te vorder. ’n Man wat baie geld gemaak het, maar op ’n
manier wat nie deur die mense goedgekeur was nie. Saggeus erken
self in vers 8 dat hy mense afgepers het. Ons sal heelwaarskynlik
ook soos die skare wil murmureer en beswaar maak: “Hoekom gaan
Jesus by so ’n slegte man tuis? Hoekom praat Hy met so ’n man?
Hierdie dade en optrede hoort mos nie by ’n gelowige nie.” En so
val ons in die strik om te dink geloof en genade hang van ons af …
Saggeus is só aangeraak dat hy die helfte van sy goed vir die armes
gee EN dat hy vierdubbel teruggee waar hy afgepers het. So iets is
menslik gesproke nie moontlik nie. Lukas 18:27 – “Wat vir die mense
onmoontlik is, is vir God moontlik.” Saggeus klim in ’n boom om vir
Jesus te sien, hy klim weer met blydskap af om Hom te ontvang.
Waarom? Want Jesus Christus het vir Saggeus genader. Hy maak
met Saggeus kontak. Soos ons bely – die Heilige Gees werk die
evangelie in my hart. Hy bring die vaste vertroue dat God nie net aan
ander nie, maar ook aan my, uit genade alleen, Christus se verlossing
skenk. Ons sien hier– Jesus Christus MOES in Saggeus se huis
wees (vs 5). Dit was die Here se wil om Saggeus te verlos. Dit het by
Saggeus vreugde, vrede en blydskap gebring. Jesus het gekom om
ons te soek en te red. Ons redding kom alleen deur Hom. Ons kry deel
aan hierdie redding alleen deur die geloof – om dit deur die geloof
te omhels. Jesus Christus verklaar ons kinders van Abraham. Dit is
geloofstaal. Hoe dink ons vandag? Hang dit van ons af om te glo?
Nee! Ons glo omdat Christus tot ons nader! Sola Gratia en Sola Fidei.
Sing: Psalm 31-1:1, 3, 5
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)
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Saterdag 8 Oktober
Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:3-9; Heidelbergse Kategismus 7:20
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:8-9
Geloofsekerheid omdat ons in Jesus Christus ingelyf is (Sola
Gratia en Sola Fidei)

B

eproewing is ’n gegewe in ons aardse lewe. Petrus maak dit hier
bekend in vers 6. Ons word hartseer en bedroef. Dis genadiglik
net ’n kort tydjie. Die geloof wat ons uit genade ontvang het, word
deur hierdie beproewings gesuiwer. Ons geloof word getoets. Dit het
’n doel: Wanneer Christus terugkom, sal ons met lof, heerlikheid en
eer voor Hom staan. Dit is ons troos, ons geloofsekerheid!
Waar kom dit alles vandaan? Genade alleen! Aan God die Vader
van ons Here Jesus Christus kom al die lof en eer toe (vs 3)! Hy het
vir ons die nuwe lewe geskenk (AFR53 – wedergeboorte). Die feit
dat ons glo, kom nie uit onsself nie – die Here het deur sy Woord en
Heilige Gees ons nuut gemaak. Dit is in en deur hierdie nuwe lewe dat
ons glo. Ons bely in ons Kategismus dat ons slegs deur ’n ware geloof
in Jesus Christus ingelyf word en al sy weldade aanneem. Hierdie is
God se werk in ons, sonder ons! Ons het reeds deel aan ons Here
Jesus Christus. Beproewing en seer sal kom en mag maar kom – ons
het reeds die geloof ontvang uit louter genade! Vers 5 stel dit duidelik
dat alles veilig bewaar word totdat Christus terugkom. Die geloof en
genade bring by ons sekerheid en ’n gesindheidsverandering. Al sien
ons nie nou die Here met ons ﬁsiese oë nie – glo ons in Hom. Ons
het Hom ook nie tydens sy bediening op aarde gesien nie, en tog
het ons Hom nou lief. Sy redding en versoening is realiteit! Saam
met hierdie geloof en liefde kom die hoop – die sekerheid dat Hy
terugkom. Geloof, hoop en liefde vul ons verder met blydskap wat ons
nie kan beskryf nie (onuitspreeklik)!
Staar ons onsself dalk nog vas in die beproewings? As ons net
in die beproewings vaskyk, vergeet ons die einddoel. Onthou – ons
het REEDS geloofsekerheid. Ons is deur genade gered! Die geloof,
hoop en liefde wat ons ontvang het, bring by ons blydskap – ons is in
Christus ingelyf. Hy kom terug en ons sal die volle saligheid ontvang!

Sing: Psalm 116-1:1, 5, 10
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)
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Sondag 9 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 4:1-5; Heidelbergse Kategismus 7:21
Fokusverse: Romeine 4:3, 5 (AFR53)
Geloofsekerheid word uit genade geskenk (Sola Fidei en Sola
Gratia)

I

n die kultuur en tyd waarin ons vandag leef, word dit tweede natuur
om self vir iets te betaal of by te dra. Soos Paulus hier wys, as
iemand vir iets werk, kry hy daarvoor ’n loon (iets wat hom toekom).
Jy het gewerk, so jy verdien dit ... (vers 4)
Die gevaar bestaan dat ons in terme van ons geloof ook so kan
begin dink. Die argument in vers 2 is: Sou ons dink Abraham het self
iets gedoen, of dat hy deur sy eie dade en werk geregverdig word,
dan sou hy kon spog, of kon roem. As ons iets bydra en iets doen, dan
kan ons mos spog, want ons het dit verdien. In terme van ons geloof
mag ons NOOIT so redeneer nie!
“Maar wat sê die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom
tot geregtigheid gereken.” Galasiërs 3:6 bevestig presies wat in ons
gedeelte staan (slaan gerus na). Die Here red ons, spreek ons vry en
regverdig ons deur genade alleen. Hy gee die geloof. Ons werk nie
daarvoor nie, ons doen dit nie self nie, dit word ons geskenk en in ons
ingestort! ’n Gawe – SOLA GRATIA – genade alleen. Deur die geloof
omhels ons Jesus Christus en al sy weldade. Ons kan daarom nie op
onsself vertrou nie. Ons belydenis onderstreep dit sterk dat ons vasstaande kennis en vaste vertroue vir ons geskenk word. Dit is God se
genade aan ons.
Ons kan geloofsekerheid hê, omdat dit van God aan ons geskenk
word, en nie van ons afhang nie. Jesus Christus het ons duur gekoop
met sy bloed – dis al hoe ons geregtigheid en vryspraak ontvang.
Hoe lyk ons persoonlike geloof? Is dit suiwer soos ons geloofsvader
Abraham s’n? Hy het geglo en alles is vir hom geskenk, sonder dat
hy dit verdien of daarop kan roem. Die Heilige Gees gee ook hierdie
versekering in ons hart, en dit word in die Skrif bevestig – Sola Gratia
en Sola Fidei – genade alleen, deur die geloof alleen!
Sing: Psalm 71-1:1, 12
Ds. MH le Roux (Marco) (Reitz/Lindley)
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Maandag 10 Oktober
Skrifgedeelte: Genesis 6:1-8 (AFR53)
Fokusgedeelte: Genesis 6:8
God gebruik gelowiges binne hulle omstandighede tot redding

I

n ons Skrifgedeelte kry ons iemand wat God geken en op Hom
vertrou het. Noag was ’n besondere mens. Hy was ’n regverdige
man wat onberispelik en naby God gelewe het. In Esegiël 14:14 word
na Noag, saam met Daniël en Job, verwys as manne wat volgens die
wil van God gelewe het. Petrus gebruik Noag ook as voorbeeld in sy
briewe as geloofsheld.
Die geskiedenis van Noag speel af in ’n tyd van afval en verdorwenheid. Die mense het lank net die slegte bedink (vs 5). Ons lees in
vers 4 dat die seuns van God getrou het met die dogters van die wêreld. Almal was korrup en vol geweld, ja elke mens was vrot. Hierdie
gedrag van die mense bedroef God. In sy almag besluit Hy dat Hy
verwoesting gaan saai. Dit is wat die mens verdien.
Noag het tussen die ongelowiges gelewe. Ons as Christene lewe
in die wêreld van vandag. Ons word aan soveel sake blootgestel,
versoekings waar alles maar as goed verkondig word. Wanneer jy
standpunt inneem volgens die Woord van God, word jy as kleinlik
afgemaak. Die gespot met ware gelowiges neem toe. Miskien voel jy
soms alleen.
Hoe groot is God se genade egter nie, Hy gebruik jou in jou omstandighede. Dit is nou die tyd, meer as ooit, dat ons standpunt moet
inneem. God sien ons. Hy het ons uit genade gered, en deur die Heilige Gees wat in ons woon, kan ons volgens sy wil lewe.
Noag was nie sonder sonde nie, maar God het hom gebruik in sy
reddingsplan. Die belofte was dat ons Redder, die Messias, uit die
geslag van Noag gebore sou word, Jesus Christus. Kom ons vertrou
op God, en volg sy wil!
Sing: Psalm 90-1:1, 2
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)
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Dinsdag 11 Oktober
Skrifgedeelte: Johannes 1:1-18
Fokusgedeelte: Johannes 1:14
Die Woord het vlees geword tot ons redding!

J

ohannes beskryf Jesus se geboorte in net ’n paar woorde. Hy
gee nie ’n lang storie soos in Matteus en Lukas nie. Hy sê kort en
duidelik wat gebeur het: so eenvoudig – die Woord het vlees geword.
Wat beteken dit? Hier bedoel Johannes nie ’n enkele los woord, in
die sin van woorde soos ons dit kry in die woordeboek nie. Johannes
bedoel ’n bewuste woord, ’n boodskap. Die boodskap van ’n komende
redder vir die sondes van God se mense waaraan die mens geen
deel het nie. Die boodskap van ’n seun wat gebore sal word om die
Vader se kinders te red. God herstel die stukkende verhouding tussen
ons en Hom! Hy sorg dat die mensgeworde Woord die verhouding
tussen Hom en ons herstel.
Johannes gee dan ook die kern van hierdie boodskap wat vlees
geword het. Hy was vol genade en waarheid. Hierdie genade het
sigbaar geword in Christus. Hierdie Woord wat vlees geword het, is
die absolute waarheid. Alhoewel die wêreld ons vertel dat Jesus nie
God was nie, dat Hy nie vir ons sondes gesterf het nie, dat Hy nie uit
die dood uit opgestaan het nie, beteken dit niks om die waarheid te
verander nie. Christus is gebore om te sterf, sodat ons gebore kan
word om te lewe – en dit is die waarheid.
Johannes sê verder dat die Woord, die vergestalting van genade
en waarheid, onder ons kom woon het. Christus is waarlik Immanuel
– God met ons. Hy het onder ons kom woon. Die Woord het vlees
geword om ons huis toe te bring, om ons terug te bring na die Vader.
Ja, die Woord het vlees geword en sy woning onder ons gemaak.
Die Woord het mens geword, en onder ons kom woon.
Sing: Skrifberyming 4-8:1, 2
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)
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Woensdag 12 Oktober
Skrifgedeelte: Handelinge 15:1-11
Fokusgedeelte: Handelinge 15:7-8 (HK Sondag 7 as agtergrond)
Vertel aan almal van geloofsekerheid in Christus wat alleen die
Heilige Gees skenk!

H

andelinge 15 is ’n baie kosbare gedeelte wat gelowiges toerus om
die evangelie met vrymoedigheid aan alle mense te verkondig.
In hierdie gedeelte hoor ons eerstehands van die apostel Petrus dat
mense sekerheid van saligheid kan kry nog voordat hulle die A-Z van
die Christelike geloof ken.
Vir iemand om tot geloof te kom, is dit alleen nodig om die evangelie
van Jesus Christus te hoor, van geloof in Hom deur die Heilige Gees
alleen wat die geloof skenk. Petrus sê tog duidelik: “God wat die harte
ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees
te skenk net soos aan ons” (vs 8). Dit is nie nodig om eers besny te
word of aan sekere rituele te voldoen om gered te word nie. Hierdie
gedeelte leer ons dit is alleen die Heilige Gees wat vir ons sekerheid
van geloof gee.
Daarom kan ons met die grootste vrymoedigheid hierdie blye evangelie aan alle mense verkondig. Elkeen wat in Jesus Christus glo deur
die Heilige Gees wat die geloof bewerk, kan waarlik sekerheid hê dat
hulle gered is. In Petrus se woorde: “Ons glo dat ons deur die genade
van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle
ook” (vs 11).
In ’n wêreld met soveel verskillende Christendenominasies is dit
dikwels moeilik om die gereformeerde leer aan ander te verkondig.
Deur die Twaalf Artikels (die leer oor God Drie-enig) kan ons op ’n
eenvoudige wyse die suiwere evangelie van hoop verkondig. So sal
mense die troos van die evangelie hoor en sal die Gees elkeen wat in
Christus uitverkies is, tot gemeenskap met Hom roep.
Gaan en verkondig die troos van sekerheid van saligheid alleen in
Christus, sodat God se uitverkorenes geloofsekerheid in Hom mag
vind en met sy liggaam tot volle geloofskennis mag saamgroei.
Sing: Skrifberyming 12-2:1, 4
Ds. GJ Venter (Jonker) (Totiusdal)
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Donderdag 13 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 4:6-25
Fokusgedeelte: Romeine 4:13, 16, 23-25 (HK Sondag 7 as
agtergrond)
Geregtigheid toegereken nie deur ons voorvaders nie, maar
deur die geloof

I

n Genesis 26, nadat God Abraham se belofte van die beloofde land
aan Isak bevestig, sê Hy dis “omdat Abraham na my stem geluister
en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou
het” (Gen. 26:5). Hierop roem die Rabbynse Jode verkeerdelik op
hulle voorvader Abraham en leer dat hy God se hele Wet onderhou
het, selfs voordat dit al neergeskryf was (vgl. die Mishnah).
Paulus wys hulle op die geregtigheid van God wat alle mense voor
Hom skuldig maak. Niemand is regverdig of in staat om sy Wet te
onderhou nie. Alle mense het gesondig behalwe Een – Jesus Christus.
In Hom word God se geregtigheid geopenbaar, omdat Hy die volle
prys wat God eis, aan die kruis betaal het. Alleen deur die geloof kan
die mens geregverdig word en aan God se beloftes deel kry. Paulus
haal uit die Wet van Moses aan om te wys dat ook Abraham nie uit die
werke geregverdig is nie (vgl. vs 3), maar “hy het in die HERE geglo;
en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken” (Gen. 15:6).
Die belofte van die ewige lewe is alleen uit genade deur geloof
in Christus moontlik (Rom. 4:16). Alleen in Christus die HERE is
daar hoop vir sondaarmense soos ons en ons kinders. Dat Abraham
“teen hoop op hoop geglo” het (vs 18), en volgehou het “sonder om
te verswak in die geloof” (vs 19), en ook “nie deur ongeloof aan die
belofte van God getwyfel [het] nie” (vs 20a), is nie deur Abraham se
goeie werke nie.
Dis nie “my geloof” wat my red nie, want die teksgedeelte sê verder
“hy is versterk deur die geloof” (vs 20b). Dis alleen die Heilige Gees
wat ons versterk om deur die gawe van geloof aan God se beloftes in
Christus vas te hou.
Sing: Psalm 97-1:7
Ds. GJ Venter (Jonker) (Totiusdal)
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Vrydag 14 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 2:1-21
Fokusgedeelte: Galasiërs 2:20
“Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”

D

ie natuurlike mens leef altyd in spanning met God. Dit blyk duidelik uit die eerste twee hoofstukke van Galasiërs, waar die “ek”
(mens) telkens teenoor Christus of God gestel word. Hierdie “ek”
is nie net Paulus nie, maar alle Christene. Hierdie spanning sal bly
voortbestaan solank die mens hom voor God probeer handhaaf.
Galasiërs 2:20 beskryf die enigste manier waarop daar ’n einde aan
hierdie spanning kan kom. Dit is alleen moontlik as die mens se ou
lewe tot ’n einde kom en ’n nuwe lewe begin. Die ou mens moet sterf
en die mens moet opnuut begin lewe.
Toe Kohlbrugge, ’n bekende prediker, op sy sterfbed gelê het, het
sy dogter vir hom gevra: “Is Pa nie bang vir die dood nie?” Sy antwoord
was: “Nee, my kind. Ek het al klaar gesterf, saam met Christus aan
die kruis.” Vir hom was die dood reeds verby. Hiervan het Paulus by
verskeie geleenthede getuig. Hy skryf met verwondering in Galasiërs
2:20: “Die Seun van God het my só liefgehad dat Hy Homself vir my
oorgegee het.” Hy maak dit egter baie persoonlik. Hy sê dat Christus
aan die kruis gehang het, maar ook: “Ek het saam met Christus aan
die kruis gehang. Toe Hy op Golgota gesterf het, het ek ook daar gesterf.” Christus het hom in sy groot liefde saamgeneem. Eintlik moes
Paulus self daar gehang het, maar Christus het in sy plek gely, gesterf
en die oordeel gedra. Die ou, sondige lewe wat met God wil stry, is
dood!
Paulus gaan nog verder: Christus het ook uit die dood opgestaan.
Maar by daardie geleentheid het Paulus ook uit die dood opgestaan.
Christus het vir hom die nuwe lewe verwerf. Die nuwe mens is ’n mens
wat in ’n innige verhouding met God leef. Paulus skryf: “Christus leef
in my.” Dit doen God deur sy Gees.
Die vraag is of jy ook soos Paulus bely: “Ek is saam met Christus
gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” As jy dit
eerlik bely, kom daar ’n einde aan jou sondige stryd teen God. Deur
die werking van die Heilige Gees groei daar ’n heilige verwondering in
jou dat jou Heiland jou só liefgehad het dat Hy jou saamgeneem het
op die kruis. Daarom het jy saam met Hom uit die dood opgestaan. Jy
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hoef nie die dood wat voorlê, te vrees nie, want dit is in werklikheid al
agter die rug. Lééf vandag hierdie nuwe lewe met oorgawe.
Sing: Psalm 73-1:10-11
Prof. FP Viljoen (Francois) (Teologiese Skool)
Saterdag 15 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:1-12
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:5, 6
As gelowiges hoop ons op vryspraak en doen liefdesdade

E

n nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie (1 Kor. 13:13). Hierdie drie is nie charismatiese gawes aan enkelinge nie. Elkeen
daarvan moet elke lid van die gemeente kenmerk. Wie glo, erken dat
as ek met die reg aan my kant voor God wil staan:
 ek selfs nie op die geringste eie prestasie aanspraak kan maak nie,
 my enigste hoop is om te glo dat Jesus Christus alles gedoen het
om my met God te versoen.
Die geloof bou op Christus alleen.
Elkeen van ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Hy
wat ons dan oordeel, weet dat Hy sy lewe vir ons afgelê het (HK 19:52).
Ons hoop, deur die werking van die Gees, op die vryspraak (Gal 5:5);
dat ons met Christus se reg aan ons kant die ewige heerlikheid sal
binnegaan.
Geloof is ’n energie, ’n krag. Geloof laat ’n mens tot aksie oorgaan.
Geloof laat jou leef soos wat jy is. Jy wat, danksy Christus se verdienste, ’n kind van God is, leef ook as kind van God.
Geloof bewerk ’n ware, Goddelike liefde as vrug van die Gees in
my. Hierdie liefde word dade – liefdesdade. Ek leef as gelowige volgens die beginsel van die liefde (Rom 14:15).
Christus wys vir ons die weg aan waardeur liefde tot dade oorgaan.
Uit liefde vir ons, sondaars, het God sy geliefde Seun gegee. Uit liefde
het Jesus Christus sy lewe vir ons aan die kruis afgelê. Dit was sy
groot liefdesdaad vir ons.
Sing: Skrifberyming 14-1:1, 3
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
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Sondag 16 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 5:1-11
Fokusgedeelte: Romeine 5:1, 10, 11
Versoening – vrede met God

O

mdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons
vrede by God deur ons Here Jesus Christus … As ons, toe ons
nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun,
hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word noudat ons met
Hom versoen is! … Maar dis nie al nie; ons vind ons roem ook in God
deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.
Vers 1 sluit direk aan by 4:25 (Hy is ter wille van ons oortredings
oorgelewer, en ter wille van ons regverdigmaking opgewek), maar
daar is tog iets nuuts daarby. Ons kry hierin die dankbare blydskap
van die gelowige oor die sekerheid van die verlossing wat reeds sy
deel is. Daarom ook die persoonlike toon, soos blyk uit die woordjie
“ons.” Die regverdiging is ’n onveranderlike feit wat deur die gelowige
aanvaar is. Die geloof gee die versekering dat die gelowige reeds nou
vrede by God het deur onse Here Jesus Christus.
Met vrede word bedoel: Laat die Here ons deur Paulus diep bewus
word van die nuwe verhouding tot God wat tot stand gekom het deur
die versoening wat Christus bewerk het. Dit is ook belangrik dat ons
weet dat die begrip versoening wat in verse 10 en 11 gebruik word,
sentraal staan in die groep van verse. Waar “versoening” in 3:25 wys
op die bedekking van die skuld, dui versoening hier op die herstel van
gebroke verhoudinge tussen twee strydende partye.
Dit gaan dus om die vrede wat tot stand gekom het deurdat
Christus met sy soenoﬀer die vyandskap tussen God en die mens
weggeneem het. In sy genade het God nou deur die gawe van sy
Seun die vyandskap verwyder. Daarom kan daar nou sprake wees
van vrede met God. Wie Jesus Christus deur die geloof aanneem, het
ook hierdie vrede ontvang.
Sing: Skrifberyming 33 (2-4):1
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)
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Maandag 17 Oktober
Skrifgedeelte: Matteus 9:1-8
Fokusgedeelte: Matteus 9:6
Gesing – vrede met God

M

aar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het
om op aarde sondes te vergewe ... sê Hy toe vir die verlamde:
“Staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis.”
Hierdie deel sluit dadelik aan by hoofstuk 8, waar ook die verband
tussen wondergenesing en sondevergewing op die voorgrond staan.
Op ’n baie besondere manier trek hierdie deel daarin saam daarin dat
Jesus in die boot geklim, na die oorkant gevaar en in sy tuisdorp aangekom het. Daar het hulle ’n verlamde man wat op ’n slaapmat lê, na
Hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde:
“Hou moed, kind, jou sondes word vergewe.”
Dadelik het die Skrifgeleerdes sommer veroordeel en gesê dat Hy
laster. Om vir hulle duidelik te maak hoe naby aan mekaar genesing
en sondevergewing lê, stel Jesus die vraag aan hulle: Wat is makliker,
om te sê “Jou sondes word vergewe,” of om te sê “Staan op en loop”?
Jesus is nooit die reg om gesond te maak, ontneem nie, en soos
sy dissipels het ook die Fariseërs geweet dat Jesus meer as net ’n
buitengewone mens was en dat Hy kon genees deur net te spreek.
Die twee bevoegdhede, naamlik genesing en sondevergifnis, hoort
bymekaar. As dit net gaan oor iets wat gesê word, is dit makliker
om te praat oor sondevergewing, terwyl niemand dit kan kontroleer
nie. By genesing is daar sprake van ’n kontroleerbare magsdaad –
sigbare genesing. Die sondevergifnis is as’t ware ’n vooruitsien van
“jou sonde word vergewe” terwyl genesing tot sondaar gerig word in
die woorde “staan op en loop.”
Toe hulle dit sien, is hulle met diep ontsag vervul, en hulle het God,
wat sulke gesag aan mense gee, geprys.
Sing: Skrifberyming 33 (2-4):2
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)
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Dinsdag 18 Oktober
Skrifgedeelte: Romeine 10:9-15
Fokusgedeelte: Romeine 10:9-10
Versoening – ’n nuwe lewe in die opgestane Here

W

ant as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met
jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos
word … Want met die hart glo ons, en word so regverdig verklaar; met
die mond bely ons, en word so verlos.
Die verlossing wat God skenk, word nie die mens se deel deur eie
kraginspanning nie, maar deur die eenvoudige toeëiening van wat
verkondig word. Dit geskied deur aanvaarding in geloof en belydenis
van geloof. Die verlossing word die deel van die mens wanneer hy
gelowig dieselfde sê wat in die prediking aan hom verkondig is en
gelowig met sy hart daarop rus. Die uitdrukking met jou mond die Here
Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek
het, gee die hoofsaak van die evangelie aan, en is moontlik vaste
terme wat destyds reeds gebruik is as ’n kort samevatting van die
Christelike geloof.
Die belydenis dat Jesus die Here is, behels eintlik die hele Christelike
boodskap en in die belydenis dat Hy uit die dode opgewek is, lê die
fundering en bewys daarvan dat Hy die Here is. Die opstanding van
Christus is die groot keerpunt van die geskiedenis, die aanbreek van
die nuwe eeu, die deurbraak van die koninkryk van God in hierdie
wêreld. Daarom neem dit so ’n groot plek in die prediking van die
apostels in.
Nog ’n keer word verduidelik dat ons met die hart glo tot geregtigheid
en met die mond bely tot redding. Die geregtigheid en redding is twee
woorde vir dieselfde saak van verskillende kante bekyk. Dan verstaan
ons dat jy nie twee dinge kry deur geloof en belydenis nie. Albei vorm
saam die één daad van die toeëiening van die geregtigheid wat as
geskenk deur God gegee word.
Sing: Skrifberyming 33 (2-4):3
Ds. MP Fourie (MP) (emeritus)
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Woensdag 19 Oktober
Skrifgedeelte: Markus 10:46-52
Fokusgedeelte: Markus 10:46-52
By Bartimeus leer ons geloof

W

at leer ons by Bartimeus? In die eerste plek: geloof is onlosmaaklik verbind aan Jesus Christus. Bartimeus hoor dat Jesus
van Nasaret op pad is. Hy weet meer as wat hy hoor. Hy weet hierdie
Jesus is nie net ’n besoeker vanaf Nasaret nie. Nee! Dis die Seun van
Dawid, die Messias, na wie die volk Israel al so lank al uitsien.
Ons leer by Bartimeus dat geloof is om te roep. Elkeen wat die
Here Jesus aanroep, sal gered word. Al maak die mense hom stil, die
gelowige bly roep, want hy weet: die genade is ook vir my.
Geloof is om te ontvang. Bartimeus kry soveel meer as wat hy vra.
Dit is die verrassing vir elke gelowige. God gee altyd meer. Hy vra
genesing. Hy ontvang verlossing. Jesus sê nie vir hom “jou geloof het
jou genees” nie. Nee Jesus sê “jou geloof het jou gered”.
Jesus maak nie net sy oë oop nie. Jesus maak sy lewe oop. As
bedelaar was Bartimeus se wêreldjie bitter klein. Geloof is om uit jou
klein beperkte wêreldjie uit te stap, die wye koninkryk van God in.
Dat hy kan sien, is wonderlik, maar meer nog, heel eerste sien Hy vir
Jesus. Sy nuwe lewe begin.
Geloof is om Jesus te volg. Die blinde Bartimeus het by die poort
van Jerigo gesit. Die siende Bartimeus loop. Hy volg Jesus. En Jesus
is op pad na sy kruis op Golgota. Dit is veral wat geloof is: om te kom
by die kruis op Golgota.
Eers wanneer jy Golgota skerp sien, sien jy werklik. Wanneer jy
sien: Jesus het kom genees, maar Hy het veral kom verlos. Hy het
ook vir jou kom verlos uit die straf en die greep van sonde.
Sing: Psalm 90-1:9
Ds. D van’t Zand (Dirk) (emeritus)
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Donderdag 20 Oktober
Skrifgedeelte: Lukas 22:31-34
Fokusgedeelte: Lukas 22:31-34
Glo jy in Jesus of glo jy in jou?

J

y het seker ook al woorde soos dié gehoor of dalk self gesê: “My
geloof is baie sterk.” En dan val die klem op “my”.
Dit is wat Petrus op die vooraand van die kruisiging ook gedink
het. Hy ken mos homself, altans so het hy gedink. In sy hart is hy
’n geloofsheld. Hy sien homself, die sterk man wat onverskrokke by
Jesus sal bly, al kos dit sy vryheid, al kos dit sy lewe. Hy glo in sy
goeie voorneme.
Hoe verskriklik laat sy goeie voorneme hom in die steek. Wanneer
Satan, net soos Jesus gesê het, hulle soos koring sif, gaan Petrus en
hy verloën Jesus tot drie keer toe, net soos Jesus gesê het.
As Petrus se saligheid van sy geloof in Petrus afgehang het, was
hy vir ewig verlore. Sy redding lê toe nie binne in homself nie, maar
buite homself. In Jesus Christus wat vir hom bid. Petrus moes ’n baie
pynlike geloofsles leer. Dit was nodig, want net ’n nederige Petrus is
’n bruikbare Petrus. In die boek Handelinge lees ons hoe wonderlik
die Here wel vir Petrus gebruik het.
Geloof is nie om te vertrou op jou, op jou eie krag nie. Selfs nie op
jou eie geloofskrag nie! Geloof is om te vertrou op Christus, jou Verlosser en Middelaar wat vir jou bly bid. Omdat Jesus bid, maak Petrus
se val hom nie swakker nie, maar sterker.
As die Here toelaat dat jou geloofsverwaandheid jou laat val, is
dit ’n teken van sy liefde. Hy wil jou aﬂeer om te sê: “Ek is tot alles in
staat.” Hy wil jou leer om te sê: “Ek is tot alles in staat DEUR CHRISTUS WAT MY KRAG GEE.”
Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 5, 6
Ds. D van’t Zand Dirk (emeritus
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Vrydag 21 Oktober
Skrifgedeelte: Handelinge 13:4-12 (AFR53)
Fokusgedeelte: Handelinge 13:7, 12
Die onkeerbare geloof in die onkeerbare genade van Christus
laat ons verwonderd

O

ns besef nie meer aldag hoe wonderbaarlik dit is dat ons kan glo
in God nie. Ons besef nie altyd hoe wonderlik dit is dat ons Hom
kan liefhê sonder dat ons Hom sien nie.
As ons dink aan die geskiedenis van Elimas soos Handelinge 13
ons dit leer, word weer ons opnuut herinner aan hoe ons die geloof
verkry. God sonder vir Paulus en Barnabas af om na Ciprus te gaan
met die doel om daar die evangelie te gaan verkondig. Deur die Gees
van God is hulle gelei na Pafos, ’n plek wat in daardie tyd die sentrum
vir die aanbidding van die afgod Venus was. Natuurlik was Elimas die
towenaar en valse profeet uit die Jode, ook daar by die goewerneur
Sergius Paulus wat die Woord van God wou hoor.
As ons dink aan die feit dat die goewerneur gelowig word soos vers
12 ons leer, moet ons goed verstaan dat dit nie kon gebeur sonder ’n
wonderbaarlike bestiering van God nie. Hy sonder nie net apostels af
om aan Hom die Woord van God te openbaar nie, maar bewerk dit so
dat sy Gees die hart van die man voorberei en dat hy ten spyte van
alles wat hy tot hier in sy lewe geleer het van die afgodediens, en ten
spyte van Elimas se teëstand, nog die Woord van God begeer en nog
daardeur tot die geloof gebring word. Ons moet onthou dat Elimas
deur Paulus as ’n listige kind van die duiwel beskryf word wat beteken
sy teëstand was nie lig nie.
God het sy bekering en sy geloof verseker, van die Woordbediening
tot by die oortuiging in geloof wat ﬁnaal bewerk word deur die blindheid
waarmee God Elimas tref. Hierdie oortuiging weet ons werk die Gees
in die hart van die gelowige. Ons moet verstaan dat hierdie duidelik
onkeerbare geloof in Christus gewortel is in die onkeerbare genade
van God in Christus. Niemand, nie eens Satan, kon Christus weerhou
van sy taak om ons genadig te verlos van ons verdienste nie. Nie
eens Satan kan ons met al sy slim en listige maniere keer om vas te
hou aan God as Hy ons sy eie gemaak het nie.
Ons geloof is wonderbaarlik, omdat dit so onkeerbaar is soos
die genade van God. Al die sleg in die wêreld kan God se evangelie
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nie stuit nie, en sy genade aan ons nie keer nie. Genade wat Hy
ons gee, waarin ons moet leef tot sy eer, onkeerbaar in ons dank en
gehoorsaamheid aan Hom.
Sing: Psalm 59-1:1, 2, 3
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kempton Park)
Saterdag 22 Oktober
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 15:12-19 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 15:19
In die geloof hoop ons op Christus vir nou en die ewigheid

’n

Sinnelose geloof is darem ’n vreeslike ding, om jou hele lewe toe
te wy aan ’n saak wat op niks uitloop nie. Paulus leer ons dat ons
geloof die gevaar het om so te wees.
Wat ons belydenis betref, is ons nie bloot gefokus op hierdie lewe
nie, maar ons is oortuig van Christus se oorwinning aan die kruis en
sy oorwinning van die dood sodat ons die ewige lewe kan beërwe.
’n Saak wat ons met ons hele bestaan op hierdie aarde verkondig.
Natuurlik doen ons dit in ’n wêreld wat dit nie maklik maak nie, in ’n
lewe vol uitdagings en dit boonop met Satan wat ons geloof van ons
wil roof sodat ons ons vaskyk in hierdie lewe. Terwyl hierdie lewe
belangrik is, moet ons wel besef dat dit nie die enigste lewe is nie.
Hierdie lewe loop uit op een ding, en dit is die dood, so is dit ten
minste vir die ongelowige en daarom stry hy hom byna dood in kommer om dit te behou. Dit is vir die mens sonder geloof en natuurlik
daarom sonder hoop ’n groot en swaar las, want die dood dreig hom
met elke asemteug. Ons as gelowiges lewe vry van hierdie vrees.
Nie roekeloos sodat ons die genade van God beproef nie, maar ook
sekerlik nie opgesluit in ’n tronk van doodsangs nie. Ons lewe is vir
ons Christus, daarom is dit ook ’n vreugde. Soos Paulus en die ander
apostel menigmaal getuig daarvan, is selfs die verdrukking wat ons
tot eer van ons Here moet ly, vir ons ’n saak van blymoedigheid,
soms selfs ’n bevestiging van ons geloof. Omdat ons seker is van die
opstanding van Christus, en dat ons, omdat Hy opgestaan het uit die
dood, self ook sal opstaan tot die ewige heerlikheid wat God deur sy
genade vir ons gee, is die sterwe vir ons wins.
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Hoe getuig ons daarvan in ons lewe? Laat die beproewing van die
lewe ons hopeloos omdat ons, al bely ons anders, eintlik glo daar is
net lewe hier op die aarde? Dan is ons die ellendigste van alle mense.
Nee, ons hoop in die geloof op Christus as ons Middelaar vir
hierdie lewe, maar verseker ook op die toekomstige. Want ons ligte
verdrukking wat vir ’n oomblik is, bewerk vir ons ’n allesoortreﬀende
ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge
nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die
onsigbare ewig (2 Kor. 4:17-18).
Sing: Psalm 34-1:1, 2
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Kempton Park)
Sondag 23 Oktober
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 4:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 4:7
Die prediker is net ’n kleipot, maar tog ...

M

oedeloosheid kan ’n prediker tref vanweë vyandige luisteraars,
vervolging, partydiges en vrae oor die gesag van jou prediking.
Vandag is dit afvalligheid, selfgerigtheid, die tydsgees dat elkeen vir
homself kan besluit, wat predikers of ander gelowiges tam maak om
steeds getuies vir Christus te wees.
Paulus en ander het deurentyd opposisie gehad. Waarom het hulle
volhard?
• Omdat die bediening van die nuwe verbond op grond van Christus
se ontferming aan hulle opgedra is.
• Dit was geen keuse nie, maar ’n opdrag. Hulle was slegs dienaars
van Christus.
• Omdat hulle dit nie uit eie krag gedoen het nie (2 Kor. 3:5).
• “Die liefde van Christus dring ons” (2 Kor. 5:14).
Ons is slegs kleipotte met ’n skat in, skryf Paulus. Die skat is die
lig van die evangelie wat God self in hulle opgesteek het. Die kleipotprediker se waarde is min, maar die evangelie is kosbaar. Sou die
kleipot breek, of die prediker sterf, dan sou die skat steeds bewaar
bly. Daarom word hulle nie moedeloos nie.
Om dieselfde rede verloor ons ook nie moed nie. Verdrukking kom,
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maar weens Christus in jou bly jy nie terneergedruk nie! Dikwels is jy
verleë vanweë gebrek aan insig. Tog voorkom die skat se lig dat jy
radeloos bly. Daar is die wonderlike sekerheid dat jy in moeilike tye
van teenstand en lyding nooit deur God verlaat sal word nie. Al word
jy op die grond gegooi, letterlik of ﬁguurlik omgepluk, dan kan die
vyand jou of die boodskap nie vernietig nie. Juis omdat Christus leef,
is jy bereid om vir Hom te sterf. Hy het immers die lewe beloof aan
elkeen wat glo. Deur Christus se genade word jy gedra. Wie glo, kan
nie ophou praat nie.
Wie die lig van die evangelie in hom dra, word nie moedeloos nie.
Sing: Skrifberyming 15-7: 1, 2
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
Maandag 24 Oktober
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 4:16 – 5:10
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:6-7
In die geloof sekerheid van die hemelse heerlikheid

D

ie brief aan die Korintiërs word geskryf te midde van die werklikheid
van swaarkry. Daagliks. Vandag is daar talle Christene wat weens
hulle geloof vervolg of benadeel word.
Daar is ook ander swaarkry. Ouderdom wat liggaamskragte laat
afneem, sig verswak, ore word dof. Terminale siekte, gepaard met
onhoudbare pyn. Kinders met aangebore gebreke of ernstige beserings, wat hulle hele lewe verander.
Wat was die apostel Paulus se geloofsreaksie? In 2 Korintiërs
4 sluit hy af: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan
verby, maar dit loop vir ons uit op ’n heerlikheid wat alles verreweg
oortref en wat ewig bly.” Die heerlikheid is soos ’n ewige huis met
vaste mure teenoor ’n tydelike mankolieke tent van swaarkry. Die
wonderlike sekerheid is nie net die vaste woning by God in die hemel
nie, maar dat ons in Christus daar woonplek het. Dit was immers
Jesus se belofte: “Ek gaan om vir julle plek gereed te maak in my Vader se huis” (Joh. 14:2).
Daarom is daar geen moedeloosheid oor swaarkry nie. Nie dat ’n
mens die lewe op aarde omwens nie, of dat ’n mens onvergenoegd
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is oor jou beproewinge wat jy moet deurmaak nie. Allermins! Die
sekerheid van die hemelse heerlikheid gee juis krag en motivering
om elke dag in diens van die Here voort te gaan. Vreesloos, nie
moedeloos nie. “... of ons hier woon of daar woon, ons het net een
wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil” (2 Kor. 5:9).
Mag jy ook in jou swaarkrydae hierdie vaste geloof behou dat dit
wat ons sien, nie al is nie. Nee, deur die geloofsoog sien ons tot by die
vaste woning, die heerlikheid wat verreweg meer inhou as die swaar
van hierdie wêreld. Bemoedig jou medegelowiges met ’n helder lig
teenoor die donker van die wêreld.
Sing: Skrifberyming 18-6: 1, 3, 4
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)
Dinsdag 25 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:1-5 (AFR83/20)
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:3
Die Gees en geloof is die begin

“H

oekom sal jy gras met ’n krieketbal probeer sny?” Hierdie vraag
klink onnosel en dit is inderdaad onnosel. Nog erger: “Wie sal
die gras probeer sny met ’n krieketbal, wanneer die gras al klaar
gesny is?” Maar tog is dit wat die gelowiges in Galasië doen in terme
van hulle redding.
Die Galasiërs was beïnvloed deur mense wat aangedring het
dat jy besny moet word om deel te kry aan die redding van Jesus
Christus. Nog verder was al die gebruike van die Ou Testament ook
voorgehou as vereistes om jou redding vas en veilig te hou. Hierdie
“ander” evangelie het vereis dat jy jou redding moet verdien. Jy moet
eers werk voordat jy die geloof of die Heilige Gees kan kry.
Hierdie gedagte dat jy moet werk vir die Gees en die geloof is nie
net beperk tot die Galasiërs van daardie tyd nie. Dit leef vandag nog in
ons samelewing en selfs in ons eie gedagtes. Elke keer wanneer ons
vrees dat ons nie genoeg gedoen het om gered te wees nie, of elke
keer wanneer ons voel ons moet nog so baie dinge in ons lewe regruk
voordat ons die Here kan aanroep, dan val ons in hierdie lokval.
Die geloof en die Gees is vir ons gegee. Ons het dit ontvang as
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’n geskenk. ’n Mens werk nie vir ’n geskenk nie. Ons werk nie vir die
geloof nie, maar die geloof laat ons werk.
Sing: Psalm 71-1:1, 9
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Kameeldrift)
Woensdag 26 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:6-9 (AFR83/20)
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:7
Die verbond is nie ons gyselaar nie

A

lmal van ons het seker al gesien hoe kindertjies in groepe vorm
en dan daardie groep toemaak vir almal anders. Party van ons
dit doen self in ons eie lewens. In die tydperk wat Paulus hierdie brief
geskryf het, was daar groot vrese dat die Jode se tradisies en kultuur
sou verswak en uitsterf. Hulle groot probleem was nie dat jy deel
van die verbond (geloofsfamilie) wou word nie. Hulle probleem was
dat mense deel van die verbond geword het sonder om die Joodse
tradisies en kultuur te onderhou.
In ons teksgedeelte maak Paulus dit duidelik dat die verbond glad
nie afhanklik van die tradisies of kultuur is nie. Inteendeel, dit was
God se plan van die begin af dat al die nasies en al die kulture in
Abraham geseën sou word. Daardie seën is natuurlik God die Seun,
Jesus Christus en sy kruisiging en opstanding. En jou toegang tot
daardie seën is alleen die geloof.
Ons kan nie die verbond gyselaar hou agter ’n klomp vereistes nie,
want God het dit aan almal belowe wat in Jesus Christus glo. Dit is
deur die geloof en nie deur tradisies nie dat mens deel raak aan die
verbond. Net deur die geloof het ons toegang tot die verbond, tot die
geloofsfamilie wat in Jesus Christus lewe.
Sal ons die Jode se plan volg, wat daaroor gaan dat ons ons eie
kultuur en tradisies moet beskerm? Of sal ons God se plan volg wat
die verbond uitdra na alle nasies en kulture toe?
Sing: Psalm 105-1:1, 5
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Kameeldrift)
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Donderdag 27 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:10-14 (AFR83/20)
Fokus gedeelte: Galasiërs 3:13
Deur die geloof is ons vry van die vervloeking

D

ie wet was die geskrifte wat die Joodse kultuur bymekaar gehou
het. Dit was nie net die tien gebooie waarvan hier gepraat word
nie, maar ook die ander voorskrifte en bepalings. Die wet was daarom
voorgehou as die goue standaard waarna jy moes streef, voordat jy
waardig was om ’n Jood of deel van Abraham se familie te kon wees.
In sy brief aan die Galasiërs maak Paulus die logiese gevolge van
hierdie gedagte baie duidelik. As jy aan die wet wil vashou, moet jy
aan die hele wet vashou. As jy die wet wil voorhou as ’n vereiste om
deel van die verbond te wees, moet daardie persoon die hele wet
nakom. Maar dan moet die nagevolge van die wet ook saam met dit
kom.
Almal wat nie alles wat in die wet geskryf staan, volhou nie en dit
nie uitvoer nie, val onder ’n vloek. Ons lees ’n gedeelte van daardie
vloek in Deuteronomium 28:15 en verder. Dit gee ’n vreesaanjaende
beeld wat ’n mens se hele lewe in ’n vloek toevou as jy staatmaak op
die wet alleen om jou te red, want almal het gesondig en val kort.
As mens net aan die wet vasgryp, gryp jy ook vas aan die nagevolge
van die wet. Dan is jy onder die vervloeking. Maar as jy aan Christus
vasgryp, dan gryp jy aan die verlossing vas, want Hy het in ons plek
’n vervloeking geraak. Die nagevolge van die wet is nie meer op ons
van toepassing nie, want Jesus het dit vir ons gedra. Deur geloof is
ons vry van die vervloeking.
Sing: Skrifberyming 5-4:1-5
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Kameeldrift)
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Vrydag 28 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 3:21-29 (AFR83/20)
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:24
Die wet was ons oppasser

A

s jy die afgelope paar dagstukkies gevolg het, sou jy nou kon
wonder waarom die Tien Gebooie nog so ’n kerndeel van ons
erediens vorm. Dit klink amper asof die wet (wat die Tien Gebooie
insluit) die heeltyd mense wil wegvat van die geloof in Christus.
In ons teksgedeelte word dit vir ons duidelik dat die wet nooit op sy
eie gestaan het nie, maar die heeltyd gewys het na Christus. Daarom
lees ons ook met liefde die wet in ons eredienste, want dit wys vir ons
na Christus, dit wys vir ons na die geloof.
Die wet was soos ’n verkyker wat die mense moes laat fokus het
op Wie God is en wat vir Hom belangrik is. As mens die wet so gebruik
het, sou dit duidelik gewees het dat Jesus Christus werklik God is.
Die wet moes ook vir die mense gewys het dat geloof in Christus die
enigste manier kan wees wat mens gered word. Die wet het gewys
en gesmag na iemand wat dit kon vervul, wat die welbehae van God
sou kon wegdra. Die wet het uiteindelik sy vervulling in Jesus Christus
gekry.
Daarom het die wet gewys na die geloof toe. Die wet het die mense
deur al die jare opgepas, sodat hulle gefokus kon bly op die Middelaar
wat sou kom. Die geloof het ook deur die wet gewerk om na Christus
te wys. Die wet en die geloof kan nie losgemaak word van mekaar
nie. Die geloof lei ons ook terug na die wet toe, om daaruit te lewe,
omdat dit ons nog steeds laat fokus op Christus.
Sing: Psalm 86-1:1, 6
Ds. Z van’t Zand (Zander) (Kameeldrift)
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Saterdag 29 Oktober
Skrifgedeelte: Galasiërs 5:2-12
Fokusgedeelte: Galasiërs 5:6
Geloof gaan deur liefde oor tot dade

O

ns het gister gestop met die vraag of jou geloof tot dankbaarheid
lei. As ’n boom se wortels (geloof) reg is, dan is daar vrugte (goeie
werke). Die teenoorgestelde is sekerlik ook waar, as daar nie vrugte
(goeie werke) is nie, dan is die boom se wortels (geloof) nie reg nie.
In die kerk in Galasië was die stryd duidelik: Is die besnydenis
nog belangrik of nie? En dit was nie ’n strydpunt omdat die gemeente
sommer net dwars wou wees nie. Hulle wil graag gehoorsaam wees
aan God, en daarom dat hulle wonder of hulle nog hierdie dinge van
die Ou Testament moet doen. Paulus beantwoord die gemeente
se probleem, en skryf nee, dit behoort tot die dinge wat verby is. In
Christus is die wette nie meer van belang nie. Wat nou belangrik is,
is geloof wat in liefde tot dade oorgaan. Met ander woorde – as die
gemeente aan God gehoorsaam wil wees, dan moet hulle hul geloof
lewe. Dit is die wese van die Christelike godsdiens, skryf Paulus in
Romeine 12.
Ons kan so maklik sê ons is uit genade gered – maar ons mag
nooit daar stop nie. Juis omdat ons uit genade gered is, moet God se
liefde ons dring om ons geloof uit te lewe. Om die liefde wat ons van
God deur Christus ontvang het, uit te straal aan almal wat om ons is.
Mag jou lewe elke dag een groot getuienis wees, en mag jou lewe
net een ding uitspel: Dankie, Here!
Sing: Psalm 100-1:1
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)

• 322 •

Sondag 30 Oktober
Skrifgedeelte: Kolossense 2:6-15
Fokusgedeelte: Kolossense 2:6, 7
Geloof lei tot dankbaarheid

P

aulus begin hierdie gedeelte met die woord “aangesien”. Dit
beteken dat wat nou volg, ’n blote feit is. Paulus herinner sy lesers
aan die feit dat hulle vir Christus aangeneem het, maar moedig hulle
nou aan om verder te gaan.
Hoe moet hulle aangaan? Paulus gebruik twee woorde om dit te
beantwoord – in Hom gewortel, en op Hom gebou. Daardie “Hom”
is natuurlik Christus Jesus, ons Here. Met ander woorde, ons geloof
begin by Christus, maar ons geloof gaan ook verder in Christus, dit
word gewortel in Hom, bedoelende alles waarvan ons leef, wat ons
is, wat ons doen, kom uit Christus uit. Ons dink aan die beeld van ’n
boom wat by ’n waterstoom staan, so staan ons as God se kinders
met ons wortels as’t ware in Christus. Net soos ’n boom sy lewe uit sy
wortels kry, so kry ons ons lewe in Christus.
In ons belydenis stel ons dit ook so mooi: Ons behoort in lewe en
in sterwe, met liggaam en siel aan Christus. As ’n boom nie wortels
het nie, kan hy nie leef nie. As ons nie in Christus is nie, dan is ons
net so verlore soos daardie boom. As ons wortels reg is, dan sal ons
groei, dan kan ons bou op Christus. En hierdie “bou” word bietjie verder verklaar: ons bou deur in die geloof vas te staan en dankbaar te
wees. Die lewe se aanslae sal die wortels van ons geloof toets, dus
bou ons deur vas te staan in die geloof.
En dankbaarheid – om elke dag te lewe vanuit die Waarheid, deur
elke dag God met woord, daad, sang en lied te dank vir Christus wat
ons Lewende Water is! Lei jou geloof tot sulke dankbaarheid?
Sing: Psalm 97-1:7
Ds. DG Zwemstra (Dinant (Strand)
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Maandag 31 Oktober (Hervorming)
Skrifgedeelte: 1 Timoteus 1:3-7
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 1:3-4
Ons moet gefokus bly op Christus!

E

en van die dringendste sake in die Nuwe-Testamentiese briewe is
die oproep om die fokus op die regte dinge te behou. Gelowiges
moet sorg dat hulle fyn ingestel is – en ingestel bly – op die regte
dinge. Niks moet maak dat ons “uit fokus” raak nie. Waarop moet ons
fokus? Op Christus en die evangelie. Dit maak die apostel Paulus
duidelik in die heel eerste woorde wat hy in hierdie brief aan die jong
Timoteus skryf. In Efese was daar som-mige wat ’n “ander leer” verkondig het. Daar was dwaalleraars wat ’n valse leer gebring het.
Op die oog af het hulle voorgegee om goeie leermeesters in die
wet te wees. Maar hoe beskryf Paulus hulle? As mense wat hulle nie
met die kern van die evangelie besig hou nie, maar met verdigsels en
eindelose geslagsregisters (vgl. 1 Tim. 4:7; 2 Tim. 4:4; Tit. 1:14). Hulle
het hulle besig gehou met spekulasie oor allerhande nuttelose sake.
Hulle het die fokus verskuif vanaf Christus na mensgemaakte fabels
en toevoegings tot die wet, met die gevolg dat God se wet leeggemaak
word, Christus en die waarheid van die evangelie verdring word, en
die groot gebod tot liefde nie tot sy reg kom nie. Geen wonder nie dat
Paulus Timoteus beveel om hierdie dwaalleraars die mond te snoer
(vgl. Gal. 1:6-9)!
Hierdie verse bring ons voor die vraag: Waarop is ons fokus in die
geloof? Op nuttelose verdigsels, of op Christus? Mag God ons deur
sy Gees gefokus hou om die dinge wat die kern van ons geloof raak,
te oordink, te bewaar, te leef en te verkondig.
Sing: Psalm 119-1:12
Prof. AJ (Albert) Coetsee (Teologiese Skool Potchefstroom)
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NOVEMBER 2022
Tema: Die engele, hulle skepping, hulle werk en die engele
wat geval het

D

aar bestaan nogal heelwat wanvoorstellings ten opsigte van engele in
ons lewenswêreld. Van hulle voorkoms (enigiets van oulike vet babatjies
met pienk vlerke tot frisgeboude jong manne in wit klede met ’n stralekrans
op die kop) tot hulle ontstaansgeskiedenis, tot die rede vir hulle bestaan.
Die Skrif is baie duidelik oor alles wat ons oor die engele moet weet. Hierdie
dinge bely ons ook in Artikel 12 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. In
hierdie maand se dagstukkies gaan ons dan die Skrif as riglyn neem saam
met die belydenis, en duidelikheid kry oor die oorsprong en doel van die
engele, asook wat met hulle gebeur het en nog gaan gebeur.
Ons kan uitsien na die volgende sake wat vir ons verduidelik gaan word:
• Dat die engele geskape is, net soos die mense; maar as hemelse wesens
om in diens van God te wees.
• Dat sommige engele (en veral een spesifieke engel) nie tevrede was
daarmee om dienaars van God te bly nie. Hierdie engele het in opstand
teen God gekom en tot in die ewige verderf geval.
• Die meeste van die engele het getrou aan God gebly deur sy beskikking.
• Verskillende engele verrig verskillende diens aan God, en is ook betrokke
by die mensdom.
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Dinsdag 1 November
Skrifgedeelte: Hebreërs 1:1-14; NGB, Art. 12
Fokusgedeelte: Hebreërs 1:14
Engele is skepsels van God en troongeeste wat God se wil
uitvoer

I

n die denkwêreld van die ou Jode het engele ’n belangrike rol gespeel. So ook in die ou Grieks-Romeinse wêreld. In Kolossense 2:18
lees ons dat sommige mense engele aanbid het.
Die mense aan wie hierdie preek destyds geskryf is, het ook die
engele as aanbiddingswaardige wesens beskou. Daar was skynbaar
selfs die standpunt dat die engele hoër is as Jesus. Die skrywer van
die Hebreërpreek probeer dan om hierdie mense te oortuig dat die
waarheid eintlik net die teenoorgestelde is. Engele neem nooit die
plek van God in nie. Hulle is geskape wesens, terwyl Jesus NIE geskape is nie, maar van ewigheid af Seun van God is, en derhalwe Self
ook God (vs 5, 6). Vers 7 en 14 wys daarop dat engele belangrike
wesens is. Hulle is egter net DIENAARS van God tot voordeel van
die gelowiges. Ja, hulle verskyn aan gelowiges en deel aan hulle God
se raad mee. Hulle worstel met gelowiges en seën God se kinders.
Engele is deel van God se versorgende liefde. Engele is soos die
mens geskape om God te dien. Vers 8 – 10 beklemtoon dat Christus
vir ewig regeer, dat alles deur Hom tot stand gebring is, en dat net Hy
aan die regterhand van God sit. Vers 11 en 12 beklemtoon dat alles
wat God geskape het (dus ook die engele) kan verander en vergaan,
maar die Here BLY DIESELFDE. En soos Hy nie ’n begin het nie,
het Hy ook nie ’n einde nie. Vers 13 verwerp die gedagte dat ons net
deur die bemiddeling van engele tot God kan nader. Jesus is ook nie
die hoogste engel van God, soos sommige dit verkondig het nie. Die
Here is die enigste een wat jy mag aanbid. En Jesus is self God.
Wat leer die gedeelte ons dan van engele? Engele bestaan. Hulle
is dienaars van God tot eer van God en tot voordeel van God se kinders. En soos alle geskape dinge vergaan, kan ook die engele vergaan. Ons troos is egter: Ons God is ewig! Hy regeer en Hy alleen is
aanbiddingswaardig! Hy het my lief en ek behoort aan Hom!
Sing: Psalm 99-1:1, 2
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)
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Woensdag 2 November
Skrifgedeelte: Genesis 3:22-24
Fokusgedeelte: Genesis 3:24
Die engele is bewakers om te verseker dat God se kinders sal
tuiskom in die ewige Vaderhuis

N

á die sondeval van die mens in die paradys nader God tot die
gevalle mens in soekende liefde en genade.
• Deur vir die mens klere te maak en so hulle “naaktheid” te bedek,
toon God dat Hy bereid is om hulle skuld te bedek.
• Maar uit genade stuur God die mens ook weg uit die Eden. Hy laat
die ingang deur gerubs bewaak, daardeur verhinder God dat die
mens nie kan ingaan om van die boom van die lewe te eet nie. So
beskerm Hy die mens teen homself.
Die mens bevind hom nou buite die beskermde ruimte van die tuin
(wat met God se seën gevul was), en bevind hom in die vervloekte
grond, waar hy met groot inspanning ’n lewensbestaan sal maak.
Hierdie wêreld waarin die mens hom nou bevind het, was nie soos
God dit oorspronklik bedoel het nie. Dat God egter die boom van die
lewe in sy genade laat bewaak, toon dat Hy op pad is na ’n herskepping. Hierdie skepping is op pad na ’n nuwe hemel en ’n nuwe
aarde. Intussen het God verlossing bewerk deur sy Seun, Jesus
Christus. So is daar vir elke gelowige die troos dat sy sondes vergewe
is, dat daar vir hom ’n ewige toekoms is. Die Drie-eenheid sal dan ook
uiteindelik God se verlossingsplan vervul en alle verlostes nooi om
deel te wees van die volmaakte nuwe skepping. Waar die gerubs in
die begintyd verhoed het dat die mens van die vrugte van die boom
van die lewe eet, word in Openbaring 21:12 vertel dat 12 engele die
12 poorte in die hoë mure om die nuwe Jerusalem bewaak. Hierdie
engele verhoed nou dat mense en die boom van die lewe ooit weer
geskei word. Ja, die gelowiges van elke geslag word beskerm dat
hulle nie van die ewige lewe beroof word nie. So sorg God deur sy
bewakers dat die woorde van Johannes 10:28 vir die gelowiges waar
word: “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit
verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.”
Sing: Psalm 84-1:4
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)
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Donderdag 3 November
Skrifgedeelte: Esegiël 10:1-22
Fokusgedeelte: Esegiël 10:18, 19
Die gerubs bewaak die eer en heerlikheid van God

D

ie gerubs het ’n heerlike taak om te vervul. Die Bybel teken hulle
as magtig, en met hulle mag moet hulle die heiligheid van die
Here verdedig.
Voor die sondeval het God met Adam saamgewoon, maar toe
die gemeenskap met God deur die sonde verbreek is, het Hy tussen
sy volk gewoon in die allerheiligste van die tabernakel en tempel.
Eenmaal ’n jaar het die hoëpriester, nadat hy homself ontsondig het,
die oﬀerbloed op die versoendeksel gesprinkel. Die gerubs het met
hulle groot, uitgestrekte vlerke bo-oor die versoendeksel die heiligheid
van die Here beskerm, omdat die priester steeds as sondige mens
voor die heilige God moes nader.
In Esegiël 10 kry ons ook die gerubs in die tempel. Hierdie keer is
dit nie ’n ritueel van versoening nie, maar ’n daad van vernietiging.
Ons sien hier hoedat die heerlikheid van God bokant die gerubs verskyn, en dan vlieg hulle daarmee weg. Waarom? Die Here het sy
heerlike teenwoordigheid uit die tempel onttrek. Noudat die volk op
allerlei wyses hulle rug op God gedraai het, wil God ook nie meer daar
wees nie. Hy sal hulle alleen laat in hulle verskriklike oordeel.
Ons kan ook maklik redeneer dat God maar altyd daar sal wees.
Die mens kan maar doen wat hy wil, God sal hulle nie verlaat nie. Hier
kry ons egter ’n ander beeld. God is in sy liefde teenwoordig waar Hy
wil wees.
Met die teenwoordigheid van God mag die mens egter nie speel
nie. As die mens sy liefdesverhouding met God minag en verbreek,
gaan die Here nie toekyk dat sy liefde vertrap word nie. Hy gaan hulle
in sy ellende agterlaat! En dit is wat ons hier in Esegiël 10 sien gebeur. God se engele tree steeds op om God se heerlikheid en eer te
bewaak, al verhinder hulle die mens om dit verder te vertrap. God kom
staan ook soms in ons pad om ons te verhinder om op die verkeerde
pad te volhard.
Sing: Psalm 91-1:1, 2, 6
Ds. AB van der Walt (Braam) (Plett/Knysna)
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Vrydag 4 November
Skrifgedeelte: Kolossense 1:15-20
Fokusgedeelte: Kolossense 1:16
U is die Christus!

I

n hierdie verse hoor ons die hartklop van ons geloof. Uit hierdie verse
bely ons een Here, Jesus Christus, die Eniggebore Seun van God,
gebore uit die Vader voor alle eeue, Lig uit lig, waaragtige God uit
waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die
Vader, deur Wie alle dinge gemaak is. Met hierdie verse oorrompel
ons almal wat meen dat Jesus nie regtig so belangrik is nie, of maar
net een van die baie paaie hemel toe is. Want dit is wat Paulus met
hierdie verse aan die Kolossense wou leer: dat Petrus se antwoord
aan Jesus in Matteus 16:16 deur al die eeue geleer, verkondig en
verdedig moet word – U is die Christus, die Seun van die lewende
God. Paulus beklemtoon dat God Homself in Christus openbaar en sy
Heerlikheid in Hom weerspieël. Christus kom openbaar aan ons God
se werk in die skepping sowel as in die verlossing. Immers, die Woord
het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid
gesien – nie ten spyte van sy mensheid nie, maar juis ín sy mensheid.
Só heerlik is Hy! Só groots! Só geheimenisvol! Só vol liefde! Die enigste manier om God te ken, is om Hom in hierdie gestalte te leer ken,
te sien, te ontdek. In die vlees, as mens, as dienskneg, aan die kruis.
Wie Hom gesien het, het die Vader gesien, skryf Johannes, Hy is die
Weg, die Waarheid en die Lewe. Presies dit wil Kolossense aan ons
verkondig. Jesus Christus is die beeld, die gestalte van God, die Een
in Wie God kenbaar, herkenbaar, sigbaar word, die Een in Wie God
Hom uitspreek en aan ons bekend maak. In Hom is die volle wese
van God beliggaam, woon die volheid van God liggaamlik, sodat wie
in Hom deel, ook reeds in die volheid van God deel.
Dit beteken vir ons, soos dit vir die gelowiges in Kolosse was,
dat ons geen ander magte of kragte of elemente hoef te vrees nie.
Christus is die Here, die Hoof, en ons behoort aan Hom. In Hom is
ons veilig, selfs deur die dood heen. In Hom ken en sien ons God, nou
en tot in ewigheid.
Sing: Skrifberyming 1-1:1, 7
Dagstukkie Almanak 2013
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Saterdag 5 November
Skrifgedeelte: Matteus 24:36-44
Fokusgedeelte: Matteus 24:43-44
Jou vreemdste afspraak

“D

ie Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.”
Die vreemdste hiervan is dat Hy, die Seun van die mens, dit sélf
vir ons sê! “Verwag My juis wanneer julle My níé verwag nie.”
Skryf maar hierdie afspraak van Christus gedurende die Adventstyd op. Skryf dit met rooi letters in jou dagboek vir die komende Kersfeesmaand. As jy dink dis nodig, skryf dit met lipstiﬃe oor jou kamerspieël. Skryf dit oor elke komende dag van jou lewe: “My afspraak
met die komende Seun van die mens is miskien vir vandag, miskien
vir vannag – maar in elk geval juis níé in die tydsgleuf wat ek vir Hom
in my besige program wil inruim nie. Hy gaan my soos ’n dief verras.”
Bly waaksaam ... gedurig! Miskien wil ons nog waaksaam wees
om te luister na die voetstappe van die komende Christus in gróót
dinge: oorloë, terroriste-aanvalle, dinge wat die wêreld ruk? ... Maar
wanneer daardie voetstappe sag, verskriklik gedemp, byna onhoorbaar naderkom – soos ’n dief s’n wat op sy tone nadersluip, wat dan
...? Dis wanneer die lewe gewoonweg voortgaan met eet en drink en
troues, soos in Noag se tyd ... en: Is dit nie juis dán wanneer Christus
kom, soos Hy met ons afgespreek het nie – onverwags?
Sing: Skrifberyming 15-7:5
Dr. PP Kruger (Paul) (emeritus)
Sondag 6 November
Skrifgedeelte: Matteus 22:23-33; NGB Art. 12
Fokusgedeelte: Matteus 22:29-32; NGB Art. 12
Die God van die lewendes

I

s daar regtig iets soos die opstanding van die dooies? Die Sadduseërs het, anders as die Fariseërs, die opstanding van die dooies en
die bestaan van engele verwerp. Net die vyf boeke van Moses was
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volgens hulle gesagvolle Woord van God. Nadat Hy die Fariseërs in
’n strydgesprek koudgesit het, het die Sadduseërs Jesus sarkasties
aangespreek: “Meester.” Hulle wou Hom ontmasker met die bepalings
oor die swaershuwelik in Deuteronomium 25:5, 6. Wanneer ’n man
gesterf het voor die geboorte van ’n seun, moes sy broer met sy
weduwee trou om sy naam voort te dra. Hulle vertel ’n vrou het gesterf nadat sy agtereenvolgens met sewe broers getrou het. Hulle
vraag: Watter een van die sewe se vrou sou sy ná die opstanding
wees? Daarmee wou hulle bewys hoe absurd die die geloof aan die
opstanding is.
Jesus antwoord toe: “Julle dwaal ...” Hulle het die Skrifte misbruik
en nie die krag van God erken nie. Die swaershuwelik het niks met die
opstanding van die dooies te make nie.
Jesus sê dat God Hom met Moses se roeping bekendgemaak het
as die God van Abraham, Isak en Jakob (Eks. 3:6). Sy slotsom: “God
is nie die God van dooies nie, maar lewendes.”
Die aanname dat die lewe ná die opstanding net ’n voortsetting is
van die aardse lewe, is ongeldig. Die God wat die engele anders as
die mens geskep het, skep in sy almag ook ’n totaal nuwe bedeling
ná die opstanding waarin mense nie meer in die huwelik verbind leef
nie. Daarin is hulle soos die engele.
Die alwyse en alwetende Seun van God het van Homself gesê:
“Ek is die opstanding en die lewe ... (Joh. 11:25). Hy leer ons: Die
opstanding van die dooies is ’n werklikheid wat onder leiding van die
Heilige Gees geboekstaaf is in die Woord van ons almagtige hemelse
Vader.
Sing: Psalm 33-1:5, 6
Ds. JH Jordaan (Johan) (emeritus)
Maandag 7 November
Skrifgedeelte: Handelinge 5:17-32
Fokusgedeelte: Handelinge 5:29
Alleen aan God gehoorsaam

K

ajafas, die hoëpriester, was onrustig. Die apostels se wonders
en hulle prediking het baie mense by die eerste gemeente laat
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aansluit. Daarom gee hy bevel dat van die apostels in die tronk gestop
word. Kajafas is ’n Sadduseër. Hy glo nie aan die opstanding uit die
dood nie. Hy glo ook nie aan engele nie.
Dit is toe juis ’n engel wat die apostels bevry. Hieroor swyg Kajafas
in verleentheid wanneer die apostels weer voor die Raad beskuldig
word. Daar is drie aanklagte:
• Ontken die gesag van die Joodse Raad.
• Verkondig ’n valse leer onder die mense.
• Beskuldig die Sanhedrin valslik van die moord op Jesus.
Nou is die vraag: Hoe gaan die apostels hulleself hier verdedig?
Hulle was immers aan die Joodse Raad se bevele ongehoorsaam.
Dit is waar, hulle verkondig ’n ander leer as dié van die Fariseërs en
Sadduseërs. Verder het hulle inderdaad die Joodse leiers kwalik geneem vir die kruisiging van Jesus.
Ons weet dat gelowiges soms in situasies kom waar dit nie so
maklik is om dadelik te kan onderskei tussen waar en vals nie. Veral
wanneer jy jou geloof moet verdedig, moet jy mooi dink voor jy praat.
Petrus wys egter hier vir ons dat gehoorsaamheid aan God voorkeur
moet kry bo ons eie argumente wanneer ons verdedigend reageer.
Hy grond sy gehoorsaamheid aan God dan op God se eie dade wat
bewys dat die apostels se gedrag reg is:
• God het Jesus uit die dood opgewek.
• God het Jesus tot aan sy regterhand verhoog.
• God het Jesus as Verlosser aangestel.
God se handelinge is die basis vir ons geloof. Daarop baseer ons
ons gehoorsaamheid aan Hom. Volg jy die mens se handelinge, raak
dit vinnig duidelik dat dit nie die grond van jou geloofsbesluite kan
wees nie!
Sing: Psalm 40-1:4
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)
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Dinsdag 8 November
Skrifgedeelte: Psalm 148
Fokusgedeelte: Psalm 148:11-14
Prys die Here opnuut vandag!

T

waalf keer in hierdie psalm hoor ons die oproep om die Here te
prys. Eers kyk ons op na bo en ons hoor in vers 1-6 hoe die hemel,
sy bewoners en die hemelliggame die Here moet prys. Die son, maan
en sterre moet die Here se Naam prys. Dan lei die psalm ons in vers
7-14 na die aarde toe en alles op die aarde. Alle diere moet die Here
prys. Alle natuurverskynsels op die aarde moet die Here prys. Alle
bome moet die Here prys. Die berge en die heuwels moet Hom prys.
Die ganse heelal moet God prys. Ook elkeen van ons moet die Here
prys.
Ons hoor so dikwels die woorde: Prys die Here! Wat beteken dit?
Kortliks kan ons sê dit is om die Here te bewonder vir wat Hy is. Dit
is om aan die Here te sê hoe groot en goed Hy is. Dit gaan gepaard
met blydskap oor Hom.
Prys die Here opnuut vandag deur die kragtige inwerking van die
Heilige Gees. Dink met bewondering oor Hom wat jou gemaak het
en wat aan jou die lewe gegee het. Dink vol blydskap aan Hom wat
jou uit die vernedering van ’n ewige sondedood gered het en jou sy
kind gemaak het. Prys Hom vir sy grootheid en sy verhewenheid, sy
majesteit wat straal uit alle dinge. Bewonder Hom wat ook vandag by
jou is as jou Vader wat vir jou sorg, jou dra en jou lei.
Of jy klein is of groot, jonk of oud, maak vandag opnuut tyd om in
nederigheid die Here saam met die ganse heelal te prys. Beleef en
ervaar die vrede in jou hart omdat jy doen wat die Here van jou verwag.
Sing: Psalm 147-1:1, 2
Ds. L du P van der Vyver (Wicus) (Silverton)
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Woensdag 9 November
Skrifgedeelte: Kolossense 2:16-23 (AFR83)
Fokusgedeelte: Kolossense 2:17
Ons enigste troos: Ons verlossing deur Christus alléén

D

ie intimidasie van die wêreld was so geweldig op hierdie gelowiges
in Kolosse. Hulle kom uit ’n agtergrond waar 31 Griekse gode elke
deel van die lewe beheers het. Daarby kom die heidense Romeinse
wêreldkultuur, en ook nog die Joodse dwaalleraars met hulle eise van
wettisisme, asketisme, selfs mistiek.
Paulus waarsku egter: Christus is die enigste Verlosser. Sien u
sy vyf beelde in verse 11-15 om die Kolossense-gelowiges teen die
dwaalleraars te waarsku? In vers 17 sê hy hierdie bewerings van Joodse dwaalleraars was bloot skaduwees, beloftes dat die Messias, die
Verlosser, sou kom. Maar Christus hét gekom. Hy het alles volbring.
Waarom dan nog aan skaduwees vaskleef? Joodse dwaalleraars het
naamlik gesê: Christus, ja, maar ook nog allerlei reëls en regulasies.
Oor kos, drank, feeste, besnydenis … Eers dán word jy verlos.
Paulus skryf, ook aan die Galasiërs en nog ander gemeentes: Laat
niemand julle oor sulke uitwendige, menslike dinge oordeel nie. Die
skaduwees is verby. Christus is die werklikheid!
Laat niemand jou dus vertel jy kom nog iets kort nie. ’n Spesiale
openbaring, ervaring, die volle uitstorting van die Heilige Gees, sekere
goeie werke … In Christus het jy álles. Ons verlossing, volkome verlossing, is van Hom alleen.
Die Christendom is die enigste godsdiens wat suiwer oor genade
gaan. Niemand dra by nie. Niks, geen “Christus plus nog iets anders”
dra by nie. Hy is die werklikheid. Ons redding is van Hom alleen.
Sing: Psalm 101-1:1-6 / Skrifberyming 5-3:1-4
Ds. CJ Nagel (Cornel) (emeritus)
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Donderdag 10 November
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 4:13-18 (AFR53)
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 4:13
Troos mekaar met die versekering van volle vreugde vir alle
gelowiges, wanneer die Here kom

V

an die gelowiges in Tessalonika was bang dat ontslapenes met
die wederkoms ’n agterstand sou hê by dié wat dan nog lewe.
In die leefwêreld van die heidendom, waaruit hulleself onlangs eers
bekeer is, was daar geen hoop vir die liggaam van ’n ontslapene
nie. Dit het die gelowiges laat wonder of hulle geliefdes dalk nie die
vreugde en die heerlikheid van die wederkoms sou smaak nie, en so
is hulle ontneem van troos by die dood.
Paulus besweer hierdie vrese deur gelowiges in dié verse op die
HERE te wys. In die eerste plek moes hulle verstaan dat, terwyl sy
dood nog sterwe was (vs 14), die gelowiges wat in Hom sterf, dit wil
sê deur geloof deel is van Hom met hulle dood, nie soos Hy sterwe
nie, maar ontslaap (vs 13). Deur Christus se sterwe, wat nog betaling
vir die sonde was, verander die aard van gelowiges se dood. Dit word
’n ontslapene waaruit gelowiges se gees by die HERE ontwaak en
ook hulle liggaam op die laaste dag sal opstaan.
Die Here Self verseker daarom dat gelowiges gesamentlik die
heerlikheid van die wederkoms sal beleef. Die wederkoms gebeure
onderstreep dit:
 Die ontslapenes sal met sy terugkeer eerste opstaan. Sy koms
gaan immers gepaard met die opdrag daarvoor. As Oorwinnaar
sal die Here hierdie bevel gee, wanneer Hy sigbaar uit die hemel
neerdaal.
 Dan weerklink ook die basuin van die aartsengel, om die ontmoeting
van God met sy volk aan te kondig.
 En as voltooiing van die gebeure sal alle gelowiges, dié wat met ’n
verheerlikte liggaam opgestaan het en hulle wat dan in ’n oogwink
verheerlik sal word, saam weggevoer word om altyd by die Here te
wees.
Sing: Skrifberyming 33 (2-4):1, 2, 3
Ds. BC Smit (Ben) (Pretoria-Meintjeskop)
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Vrydag 11 November
Skrifgedeelte: Psalm 91
Fokusgedeelte: Psalm 91:11
God bring ons veilig by ons bestemming aan

W

ie se geloof is sterk genoeg om te sê: “Ek’s ’n dapper muis ... en
daar niks, niks waarvoor ek skrik nie”? Tog lyk dit asof Psalm 91
ons juis tot hierdie “onmoontlike” geloof oproep.
Ons moet egter by Jesus Christus begin as ons die psalm wil verstaan (Luk. 24:44). Die duiwel weet dit ook. Dit is juis omdat Jesus die
Seun van God is dat die duiwel Hom deur die misbruik van Psalm 91
wou versoek (Matt. 4:6). Maar die Versoeker het een deel van die sin
uit die psalm weggelaat. Daar staan bygeskrywe: “… op al jou weë.”
Hoe sou die weë van die Here Jesus loop en waar sou sy weë eindig? Sy weë moes loop tot by ’n kruis by Golgota. Daar het Hy ons
gewys hoe trap Hy op die leeu (1 Pet. 5:8) en hoe Hy die slang (Gen.
3) vermorsel. Tot in daardie stadium was hierdie Seun geborge in sy
hemelse en aardse lewe in die skuilplek van die Allerhoogste (Jes.
49:2). Tot Jesus se uur gekom het, was hy veilig: veilig as twaalfjarige
in die tempel, die skuilplek van die Allerhoogste (Luk. 2:41 ev.) en veilig as prediker van die waarheid (Luk. 4:29,30; Joh. 8:59). Selfs toe
Hy op sy lydensweg was, was sy Vader bereid om vir hom meer as
twaalf legioene engele beskikbaar te stel (Matt. 26:53).
Jesus se weë het nie op Golgota geëindig nie. Nee, sy hemelse
Vader het hom uiteindelik by sy hemelse bestemming uitgebring. So
sal ons as sy dissipels ook op al ons weë (vgl. Luk. 10:19; Hand.
12:6-7; 2 Tim. 4:17-18) bewaar word totdat ons uiteindelik die HERE
se heil sal sien!
Sing: Psalm 91-1:6
Ds. G Opperman (Gustav) (emeritus)
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Saterdag 12 November
Skrifgedeelte: Psalm 103:1-22
Fokusgedeelte: Psalm 103:20
Veilig by die Vader jubel en juig ek saam met al die engele!

D

awid word oorweldig deur God se weldade aan hom. Nie net is
sy sondeskuld vergewe, sy siektes genees en is hy van die graf
vrygekoop nie, maar God omhels hom elke dag met sy beloftes van
ewige liefde en trou. As die magtige koning Dawid besef dat hy tot in
ewigheid veilig in die sorg en die beskerming van sy hemelse Vader
is, weet hy dat die engele ook jubel en juig. God het juis die engele
geskep om God se kinders te dien. Die ganse engeleskaar werk
onder opdrag van God saam met die Heilige Gees om seker te maak
dat elke uitverkorene van God in Christus tot heerlikheid gebring sal
word (Heb. 2:10).
Ná die sondeval het die mens tot “skaars minder as die eng’le” om
God se troon verval, maar in Christus is ons weer herstel en as God
se kinders is die engele dienskegte in diens van God tot ons voordeel. Waar God se verlore kind gevind word en hy/sy by die Vader
terugkom, is daar ’n blydskap wat van die aarde tot in die hemelse
voorhowe weergalm (Luk. 15).
Voel jy vandag veilig in die hande van ons hemelse Vader? Roep
die engele op om saam met jou te sing: “Prys die Here, julle wat sy
boodskappers is, sterk helde wat sy woord uitvoer deur sy bevel te
gehoorsaam. Loof die Here, al sy hemelse magte, sy dienaars wat sy
wil volbring.”
Sing: Psalm 103-2:7, 8
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Sondag 13 November
Skrifgedeelte: Jesaja 6:1-7
Fokusgedeelte: Jesaja 6:6-7
Raak eers klein voor God voor jy Hom verkondig!

V

oordat die profeet Jesaja, in van die donkerste tye in die geskiedenis van Israel, voor die aardse konings kon optree, moes hy
eers voor die Koning van die heelal verskyn. Wanneer ’n mens die
Nuwe-Testamentiese verwysing na hierdie gedeelte in ag neem (Joh.
12:41; Hand. 28:25-26), het die profeet in die teenwoordigheid van
die Drie-enige God te staan gekom, vandaar ook die serafs se drievoudige uitroep: “HEILIG, HEILIG, HEILIG is die Here, Heerser oor
alle magte! Die hele aarde is vol van sy heerlikheid.”
In ’n vlietende oomblik het Jesaja voor God sy eie verlorenheid
besef. Daarom kan hy die besondere eienskappe van die serafs beskryf, maar as hy van die Here praat, beskryf hy net die some van
God se kleed en die deurpenne van sy drumpel. Serafs beskerm die
heiligheid van God en daarom is dit ook een van die serafs wat die
lippe van God se profeet reinig, sodat hy van daardie oomblik af as
swakke dienskneg net God se woorde aan God se kinders bekend
kon maak.
Elke navolger van Christus staan onder die opdrag om ’n dissipelmaker te wees. Ons moet mense van Christus leer soos wat die
Heilige Gees Hom in sy hele Woord aan ons bekendmaak. Waak
daarteen om nie te vinnig te praat nie. Word eers biddend klein voor
die lewende Here. Ken jou eie swakheid en nietigheid. Spandeer eers
tyd saam met God rondom sy heilige Woord. Bid vir die leiding van
die Heilige Gees en gaan dán en verkondig God se Woord, vreesloos,
tydig en ontydig.
Sing: Psalm 89-1:3, 6
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Maandag 14 November
Skrifgedeelte: Openbaring 19:5-10
Fokusgedeelte: Openbaring 19:10
Ons en die engele getuig van Christus!

N

á die ﬁnale val en vernietiging van al God en sy kinders se vyande,
breek daar nie net ’n oorwinningsfees in die hemele uit nie, maar
ook ’n bruilofsfees. Vanaf voor die skepping het God die bruid van sy
Seun, al die uitverkorenes oor al die eeue, begin voorberei vir hierdie
hoogtepunt-oomblik in tyd en ewigheid. Almal, elke verloste oorwinnaar en elke engel, word opgeroep om God te loof.
As die grootsheid van die oomblik die apostel Johannes oorweldig,
val hy weer in aanbidding neer, maar dié keer voor ’n engel. As die
engel hom verhinder om hom te aanbid, wys hy die apostel daarop dat
die engele, net soos God se uitverkorenes, diensknegte van Christus
is! Die engele, soos elke gelowige, is getuies van Jesus Christus.
Deur die eeue het God die Heilige Gees een boodskap. Hy was die
Dryfkrag agter elke Bybelskrywer. Hy het die wedergeboorte in die
hart van elke uitverkorene gevonk. Hy is werksaam in elke engel,
tog stoot Hy Homself nie op die voorgrond nie, maar wel vir Christus!
Oomblikke voor sy hemelvaart het Jesus gesê: “Maar julle sal krag
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my
getuies wees” (Hand. 1:8).
Al die engele staan ook onder opdrag van God om ons hierin by te
staan. Terwyl ons nog in hierdie bedeling deel van die strydende kerk
is, is ons beskermers en draers van God se goeie nuus in Christus.
Hiermee hou ons vol totdat die bruilofsmaal van die Lam volmaak
aanbreek.
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Dinsdag 15 November
Skrifgedeelte: Lukas 15:1-10
Fokusgedeelte: Lukas 15:10
Engele se blydskap oor God se soekende liefde

D

ie fokusvers vorm deel van die middelste van drie gelykenisse,
ook bekend as die trilogie van verlorenheid: die verlore skaap,
muntstuk en seun. Die fokus van die drie gelykenisse word egter
duidelik geplaas op God se besondere liefde wat verlore sondaars
opsoek en die vreugde wat dit bring.
Teenoor die ontsteltenis van die Fariseërs en Skrifkenners oor
Jesus se saamwees met tollenaars en sondaars, wys Jesus hulle op
die vreugde onder die engele in die hemel oor een sondaar wat hom
bekeer. Telkens word veral klem gelê op die moeite wat gedoen is met
die soektog. Een skaap word gesoek terwyl 99 agtergelaat word. Een
muntstuk word gesoek en ’n hele huishouding word byna omgekeer
met die deeglike soektog. Hoekom al die moeite vir een skaap en
een muntstuk? Die rede is duidelik en eenvoudig. Dit is die soeker
se skaap en die soeker se muntstuk. Dit gaan alles oor eiendomsreg.
Bekering van ’n sondaar is duidelik die gevolg van God se sorgvuldige en liefdevolle soeke na diegene wat sy eiendom is, diegene
wat gekoop is met die kosbare bloed van Jesus Christus. Hy is so lief
vir hulle dat ook die engele in die hemel ingespan word tot behoud
en beskerming van sy kinders. Sou hulle verlore gaan en hulle word
weer gevind, is daar blydskap ook onder die engele.
Ons moet aangegryp word deur God se soekende liefde. Ons
was deur ons sonde ook verlore, maar is gevind. Vir elkeen wat op
dié liefde reageer, is daar blydskap onder die engele. Daarom moet
ons getrou soos die engele in die hemel God se wil hier op aarde
uitvoer deur meer moeite te doen met die verlorenheid om ons. En
ons sal saam met die engele kan deel in hierdie vreugde oor God se
soekende liefde vir sondaarmense.
Sing: Psalm 66-1:7
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Woensdag 16 November
Skrifgedeelte: Matteus 24:23-31
Fokusgedeelte: Matteus 24:31
Christus kom en stuur engele om sy uitverkorenes te versamel

C

hristus se plan vir ons verlossing is allesomvattend. Geen faset
van hierdie plan om verlore sondaars wat wegloop van hulle hemelse Vader, weer by hulle Vader terug te kry, kan aan hulleself oorgelaat word nie. Om hierdie plan volledig tot uitvoer te bring, word
selfs die engele gebruik.
Engele het Jesus se eerste koms met sy geboorte uit die maagd
Maria aangekondig (Luk. 2:13). Engele kondig sy opstanding uit die
dood aan (Luk. 24:4). By Jesus se hemelvaart het engele die dissipels
herinner aan sy wederkoms (Hand. 1:10-11). Met sy wederkoms sal
ook engele God se kinders wêreldwyd versamel.
Ja, Jesus Christus kom. Hy is die Lig van die wêreld, die Son van
geregtigheid. As Hy kom, het ons die son en maan nie meer nodig
nie. Die wêreldhorlosie gaan staan as’t ware stil, want die son en
maan en sterre hou op skyn. Hy kom in volle heerlikheid.
Intussen leef ons met baie onsekerhede in ’n wêreld wat nie beter
gaan word nie. Ons beleef reeds swaar dinge om te verwerk. Dit gaan
nog swaarder word tot met die groot verdrukking “soos daar van die
begin van die wêreld af nie was nie en ook nooit sal wees nie” (Matt.
24:21).
Te midde van al die onsekerhede waarmee ons leef, is dit die troosvolle sekerheid wat die toekoms vir ons inhou. Jesus kom en bring sy
engele saam om elkeen van sy kinders oor die hele wêreld by Hom te
versamel, sodat ons ook kan wees waar Hy is.
Die Christengelowige mag dus nooit moedeloos word nie, al word
dinge om jou verskriklik moeilik. Ons Verlosser en Koning is oppad.
Hy kom verseker, niks kan Hom terughou nie en niks sal ons as gelowiges van Hom weghou nie, daarvoor sal sy engele sorg.
Sing: Skrifberyming 52 (11-2):1, 4
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Donderdag 17 November
Skrifgedeelte: Matteus 26:47-56
Fokusgedeelte: Matteus 26:52-53
God se engele moet terugstaan by Christus se lydensbeker

J

esus Christus het kort tevore met groot worsteling gepleit: “Vader,
as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem ...” Hiermee het
Hy verwys na die bittere kruisiging.
Dan word Jesus deur Judas Iskariot verraai sodat dié wat Hom gevange moes neem, kon weet wie die regte een is. En hoewel Jesus
in sy menslike natuur reeds swaar geworstel het oor wat vir Hom
wag, gee Hy Homself kalm en beheersd oor aan diegene wat Hom
moes vang. Petrus wou dit keer. Asof Jesus magteloos is, kom hy met
die mag van ’n swaard en kap Malchus se oor af. Dan spreek Jesus
hom aan: “Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard
neem, sal deur die swaard vergaan.” En dat Petrus en ons moet weet
dat Jesus nie die magtelose is nie, maar wel duidelik in beheer van
sake is, sê Hy: “Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir
My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?”
Hy is voorwaar die Here van die leërskare, die Almagtige, wat gekom het as die Messias om sy beloftes te vervul. Hy moet die beker
ledig wat die Vader aan Hom gee. Hy is ten volle gereed om in vervulling te laat gaan wat in die Skrifte staan. Hy is gereed om soos ’n
lam na die slagplek gelei te word en deur God verlaat te word (Jes.
53:7; Ps. 22:1).
God se engele moes terugstaan en Christus het die vloek en toorn
van ons sonde op Hom geneem, die helse smarte gedra sodat elkeen
wat in Hom glo, nooit meer van God verlaat sal word nie. Inteendeel,
God se engele staan gereed om jou op die hande te dra sodat jy jou
voet nie teen ’n klip stamp nie (Ps. 91:11-12).
Sing: Psalm 107-1:9, 10
Ds. SA Cilliers (Sarel) (emeritus)
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Vrydag 18 November
Skrifgedeelte: Handelinge 12:1-25
Fokusgedeelte: Handelinge 12:23
God se eer op die spel

V

an die begin af glo mense die leuen dat ons soos God is of sal kan
wees (Gen. 3:4). Sedertdien word mense vergoddelik: sporthelde
(Oscar Pistorius?), politieke leiers (Nelson Mandela?), volkshelde
(“Siener” van Rensburg?), popsangers (Justin Bieber?). Boonop laat
mense hulle dit welgeval – ook vir jou is dit lekker om geprys te word!
In die vroeë geskiedenis van die Nuwe-Testamentiese kerk verneem ons van Herodes, die Romeinse goewerneur oor die Jode. Baie
gesteld op sy eer, wou hy graag in mense se guns bly. God stuit egter
sy eersoekery deur middel van engele. Dit het só gebeur:
 Herodes laat van Jesus se gemeentelede vang en mishandel,
Jakobus, broer van Johannes, met die swaard doodmaak en Petrus
in die tronk aanhou om hom later voor die volk te daag.
 Spoggerig spreek hy ’n vredesafvaardiging uit Tirus en Sidon toe.
Kyk tog net sy klere en sy troon! Toe die mense egter skreeu: “Dit is
’n god wat praat, nie ’n mens nie!” het dinge te ver gegaan (vs 1-3,
20-22). Vir die tweede keer stuur God ’n engel om sý eer te herstel.
En wat ’n vernedering vir die hooghartige Herodes om só te sterf,
verteer deur wurms … (vgl. vs 7 en 23).
Punt is: God gryp in om sy kerk te bewaar en sy eer voor heidene
te herstel. Dit doen Hy deur die eeue, tot vandag toe. Soms opsienbarend, soms ongemerk. Deur middel van woorde, wonderbekerings,
“natuurrampe” of “vreemde gebeure” (engele?).
Vraag is: Hoe blyk sy eer uit ú daaglikse lewenswyse?
Sing: Psalm 8-1
Ds. J Botha (Johan) (emeritus)
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Saterdag 19 November
Skrifgedeelte: Daniël 9
Fokusgedeelte: Daniël 9:18
Bely u sonde in verwagting op God se barmhartigheid

D

aniël is reeds ’n ou man en Darius, ’n Mediër, is as nuwe koning
oor die Galdese ryk aangestel. Dit is reeds 69 jaar ná die begin
van die ballingskap en uit die Skrif ken Daniël die belofte van God dat
Israel ná 70 jaar sal terugkeer na Jerusalem.
Grondige Bybelstudie dwing die gelowige tot gebed en verootmoediging voor die heilige, liefdevolle God. Daniël weet dat skuld wat nie
bely word nie, die vervulling van God se beloftes terughou. Hy vas, trek
rouklere aan, gooi as oor sy kop en bid ten spyte van lewensgevaar
(die ervaring in die leeukuil het in dieselfde jaar plaasgevind).
Ware skuldbelydenis vestig die aandag op dit wat jy gedoen het,
erkenning dat God regmatig gestraf het, erkenning van jou sondige
aard en geneigdheid om nie na die Woord (profete) te luister nie. Daniël aanvaar ook verantwoordelikheid vir die sonde van die verbondsvolk en sluit hom by hulle in. Hy is nie besig met die sonde van die
onderdrukker nie, maar met sy eie en dié van die volk.
Hy pleit op grond van God se genade en barmhartigheid en vra
uitkoms ter wille van sy Naam op grond van sy beloftes en dade in
die geskiedenis. Opregte skuldbelydenis ontsluit die barmhartigheid
van God en Hy stuur Gabriël om die volkome verlossing op God se
tyd te bevestig, ten spyte van lyding en swaar wat nog gaan kom. Dit
is vervul in die menswording van Jesus Christus. In Hom sien ons die
heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade
en waarheid.
Sing: Psalm 130-1:1, 2
Dr. SJ van der Merwe (Sarel) (emeritus)
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Sondag 20 November
Skrifgedeelte: Matteus 13:24-30, 36-43
Fokusgedeelte: Matteus 13:30, 39-41 (AFR53)
Bly jy net saai, die engele sal maai en die oes inbring

I

n hierdie gelykenis gaan dit oor die goeie saad – as die kinders van
die koninkryk – wat Jesus in die wêreld saai. En oor die onkruid – as
die kinders van die Bose – wat die duiwel saai.
Ons hoor Jesus maak hier ’n duidelike onderskeid, maar óns is beperk in ons onderskeiding tussen die twee. Dit is waar ons probleem
lê en wat Jesus hier wil aanspreek. In sy koninkryk sien ons nie nou
hierdie waterdigte onderskeid tussen die kinders van die koninkryk en
van die Bose nie. Ons leef saam en word saam groot onder dieselfde
son en met dieselfde omstandighede. Ons sien dit selfs binne die
kerk, dat die koring en die onkruid dig bymekaar in die kerk opgroei.
Wanneer dit vir ons so voorkom, is ons geneigdheid om die onkruid
net te wil uitruk. Maar Jesus sê: Nee, want ons trek ewe maklik die
koring saam met die onkruid uit – ons veroordeel te gou. Ons onderskeidingsvermoë laat ons in die steek – dit is beperk. Nie net dit nie,
die Here wil nie hê dat ons nou sulke oordele moet vel nie. Dit is nie
ons werksbeskrywing nie. Ons roeping is nie om die sekel in te steek
en te maai nie, maar om die saad van die evangelie te saai, en om
harte voor te berei om dit te ontvang, en om nat te gooi (2 Tim. 2:4).
Ons Here Jesus sal die engele oproep om die oes in te bring, op die
laaste dag. Hulle is gehoorsaam aan die stem van sy woord. Hulle sal
die regverdige oordeel van die Here uitvoer. Hulle sal die onkruid uittrek sonder om die koring daarmee saam uit te trek.
Ons beleef die onkruid tussen ons en hulle aanslag op ons – die
struikelblokke. Graag wil ons dit nóú verwyder en nie meer die kruis
daarvan opneem nie. Maar laat ons geduldig wees en volhard tot die
einde toe, wanneer die engele die hand aan hulle sal slaan en hulle
in die hel sal gooi.
Sing: Psalm 126-1:1-3
Ds. DJ Dykstra (Dirk) (Nigel)
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Maandag 21 November
Skrifgedeelte: 2 Petrus 2:1-10
Fokusgedeelte: 2 Petrus 2:4 (AFR53)
God oordeel beslis, Hy het selfs sy opstandige engele nie
gespaar nie

P

etrus wil ons waarsku teen die valse leer wat maklik soos suurdeeg
onder ons inkom en versprei. Hy wil daarom dat ons geen illusie
moet hê oor die feit dat daar valse leraars is nie, en dat hulle onder
ons allerhande onwaarhede in die geheim sal invoer.
Dit is skokkend om te dink dat dit ook ’n realiteit vir die kerk vandag
is. Dat daar leraars is wat nie die waarheid leer nie en selfs, soos
Petrus sê, met ketterye besig is. Wat nog erger is, is dat hierdie onwaarhede nagevolg sal word deur baie in die kerk. En hulle sal dit
leer en verkondig as die waarheid. ’n Vreeslikheid dat die kerk besig
sal wees om die leuen te verkondig. En omdat die kerk besig is om
die leuen as die waarheid te verkondig, sal die weg van die waarheid
gelaster word. Want die mense sê hulle is die kerk, maar is nie besig
met die waarheid nie.
Petrus wys ook daarop dat die verkondigers van die leuen selfs
besig sal wees om die lidmate van die gemeente uit te buit vir hulle
eie gewin. Dit alles is darem skrikwekkende goed wat in die kerk kan
gebeur.
So seker as wat daar valse leraars sal wees, so seker sal God se
oordeel oor hulle kom. Hulle sal nie God se oordeel vryspring nie. Dit
lyk dalk vir ons of dit nie gaan gebeur nie, of dat die oordeel uitbly,
maar hulle vonnis is al gevel en is onafwendbaar. So seker as wat
God die engele wat in opstand gekom het, nie gespaar het nie, so sal
hulle ook nie gespaar bly nie. Hy het die gevalle engele reeds aan
straf oorgee, maar dit is voorlopig. Hulle word vir die oordeel bewaar
en met die laaste oordeel sal hulle veroordeel word met die ewige
straf en in die hel gegooi word. Daar is nie genade vir die gevalle
engele nie.
So, waarsku Petrus hier, dit is die sekere oordeel wat valse leraars
te wagte moet wees.
Sing: Psalm 75-1:2-4
Ds. DJ Dykstra (Dirk) (Nigel)
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Dinsdag 22 November
Skrifgedeelte: Markus 1:12-13; NGB Artikel 12
Fokusgedeelte: Markus 1:13b
Terwyl Satan versoek, versorg God deur sy engele

S

atan se magstryd begin direk ná die doop van Jesus. Die eerste
Adam het geval in die versoeking van Satan in die paradys; daarom is die gevalle mens uit die paradys verjaag en die engele het die
ingang gesluit.
Nou staan Satan slaggereed vir die tweede Adam— Jesus se
versoeking. Jesus word deur die Heilige Gees na die eensaamheid van
die woestyn gedryf. Sy openbare optrede gaan nou begin. Satan versoek Jesus vir veertig dae lank. Ons word herinner aan die vormende
proses van veertig jaar wat Israel in die woestyn rondgeswerf het.
Ook die veertig dae waar Elia in die woestyn weggekruip het, kom in
hierdie beproewingstyd in ons gedagtes op.
Jesus word versoek, getoets, op die proef gestel. Satan verloor
die stryd. Die tweede Adam bly staande teen Satan se versoeking.
Jesus is onder die beheer van die Heilige Gees. Hy word deur God se
voorsienigheid daar onderhou. Hy woon daar saam met wilde diere
wat Hom geen skade aandoen nie. Dit wys vir ons dat daar ’n vrederyk wag. Net soos die kraaie vir Elia kos gebring het in sy tyd van
beproewing (1 Kon. 19:1-18), so versorg God sy Seun deur sy heilige
engele.
Sy engele is onder andere geskape om Hom in sy heerlikheid te
dien en te vereer, maar ook om sy uitverkorenes te dien, sodat die
mens weer op sy beurt die Skepper kan dien.
Hierdie gebeurtenis in die woestyn is vir elke uitverkore kind van
God ’n geloofsanker. Daar is engele in die hemel wat ons vir God se
heerlikheid bewaar. God se engele is ook vir ons aan diens. Troosvol.
Die paradys is weer oop. Jesus het Satan se versoeking weerstaan.
“Loof heilige engele om sy troon, die God wat in die hoogte woon!”
Sing: Psalm 148-1:1
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)
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Woensdag 23 November
Skrifgedeelte: Matteus 1:18-24
Fokusgedeelte: Matteus 1:20-23
God se boodskapper verduidelik die koms van God se Seun na
hierdie wêreld

E

en van die besondere take van die engele is om as God se boodskappers op te tree. Hierdie verskynsel is veral in die Ou Testament
baie bekend. God het by uitstek sy engele as boodskappers gebruik
om sy wil en sy pad te verduidelik in die tyd voor die koms van
Christus. Daar is dus baie meer voorbeelde van hierdie uitsonderlike
openbarings van God aan individue en groepe.
Ná die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster verander hierdie
uitsonderlike openbarings van God geleidelik, aangesien Hy met die
vestiging van sy Nuwe-Testamentiese kerk spreek deur sy heilige
Woord en deur die prediking van sy Woord.
Die verskyning van die engel aan Josef voor die geboorte van
Jesus is ’n mooi voorbeeld van die Ou-Testamentiese styl van God
se openbaring. Die engel begin byvoorbeeld met Josef te praat op
dieselfde wyse wat Moses in Deuternomium 31:1-8 praat. Die engel
sê Josef moet dapper wees, verder verduidelik die engel ook hoedat
Jesaja 7:14 nou vervul gaan word. Die Kind sal Emmanuel genoem
word.
Hierdie droom van Josef is dus baie meer ’n verskyning as net
’n droom soos ons vandag daaraan sal dink. Die engel bied ook vir
Josef rigting en nuwe opsies wat gegrond is op God se wysheid. Ons
moet net soos Josef na die engel geluister het, vandag na God se
Woord luister. Dit bied ook vir ons nuwe opsies in moeilike besluite.
Josef het nie oorreageer nie. Hy het gehoorsaam die rigting wat
God hom gewys het, gevolg. Oorreaksie is dikwels die gevolg van
ongehoorsaamheid, waar God se wysheid nie oorweeg word nie.
Daarom het Josef rustig God se boodskapper se opdragte gevolg.
Sing: Psalm 103-1:11
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)

• 348 •

Donderdag 24 November
Skrifgedeelte: Matteus 2:19-23
Fokusgedeelte: Matteus 2:19-20
God se engel wys die pad van God se Seun na die beloofde
land toe

M

atteus 2 skets vir ons ’n kommerwekkende geskiedenis. Jesus,
God se Seun, is saam met sy ouers in Egipte. Egipte is nie die
beloofde land nie. Dit is die land waarheen Josef en sy gesin moes
vlug. Die historiese vraag is: Wat het van God se verlossingsplan vir
sy kinders geword?
In ’n wonderlike oomblik verskyn God se engel vir die derde keer
aan Josef: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en gaan terug
na die land van Israel toe …” Soos wat ons reeds voorheen gesien
het, spreek God nog op ’n persoonlike vlak deur sy Engel met Josef.
Herodes is dood. Hy is besig om sy verlossingsplan deur te voer. Sy
Seun moet teruggaan na die beloofde land toe. Hy moet in Nasaret
kom, want dit is daar waar die profete vir Jesus geplaas het. Die engel
weet dat Nasaret die plek is waar die loot van die stam van Juda weer
sal groei (Jes. 11:1).
Dit is tog ironies en hartseer wat ons hier lees. Die kerk van die
Ou Testament het al die inligting en profesie oor die koms van Jesus
ontvang. Wanneer Jesus kom, het die mens egter geen idee wat gebeur nie. Die engel moet alles reël, met verskillende verskynings aan
Josef. God kom, Hy maak sy beloftes waar en die kerk weet niks,
hulle sien of verstaan dit nie. God praat deur sy engel.
Anders as met Moses, sal Jesus nie in Egipte opgevoed word nie.
Die engel neem Hom terug Nasaret toe. Teen alle verwagting in sal
God self deur hierdie klein dorpie sy Seun die wêreld instuur. Dit is die
boodskap van sy engel.
Vandag verstaan ons hoekom daardie engel dit gesê het. Vandag
het ons die Nuwe Testament wat vir ons die betekenis daarvan verduidelik.
Sing: Psalm 91-1:2, 6
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)
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Vrydag 25 November
Skrifgedeelte: Openbaring 14:6-13
Fokusgedeelte: Openbaring 14:6-10
Engele as boodskappers van God!

D

rie engele word as boodskappers oor die hele aarde uitgestuur
om die mense te herinner dat die einde naby is! Want mense vergeet dit! Ons vergeet dat hierdie wêreld nie al plek is waar ons gaan
woon nie. Een na die ander word die drie engele in volgorde uitgestuur, elkeen met ’n bepaalde boodskap aan die mense op die aarde.
Die eerste engel roep die mensdom op tot aanbidding van God.
Bekeer julle! Terwyl die engel oor die hele aarde vlieg, hoor almal
die boodskap, die uitnodiging om na God te draai, Hom te eer en te
aanbid! God stoomroller nie na die einde toe nie. Hy wil mense die
geleentheid gee om hulle te bekeer. Daarom stuur Hy die engel uit
met hierdie boodskap wat die wêreld kan hoor!
Die tweede engel kondig Babilon, oftewel Rome, se val aan. Babilon is die simboliese verteenwoordiger van alles wat sleg is. Die boodskap van oordeel is eenvoudig: Al hierdie sedeloosheid en wetteloosheid waarin mense hulle vandag verlustig en selfs dink hulle kom
daarmee weg, gaan tot ’n einde kom. God gaan dit stop! Trouens,
die oorwinning is reeds behaal op Golgota. Babilon het klaar geval!
Dit gaan alles tot ’n einde kom. Geval, geval het die grote Babilon …
By die derde engel hoor die volgelinge van die dier dat die ewige
oordeel hulle voorland is. Almal wat kies om sy vloekmerk te dra, sal
die wyn van God se oordeel onverdund moet drink. Anders as wyn
wat verdun is om in die plek van water te drink, of om die smaak
daarvan te verbeter, of om die skop te verminder, gaan die dier se
volgelinge God se oordeelwyn teen volle sterkte proe – die ewige hel.
Maar God gee tyd. Daarom stuur Hy die engele een na die ander uit
om te waarsku en uit te nooi. Kom ons moedig mekaar gedurig maar
weer aan om in die geloof te volhard. Want met ons oog gevestig op
Jesus sal ons die wedloop in geloof voltooi, die wenstreep haal en die
oorwinnaarskroon ontvang!
Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2, 3
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Saterdag 26 November
Skrifgedeelte: Openbaring 5
Fokusgedeelte: Openbaring 5:11-13
Die engele sing, prys, loof en aanbid God

D

ie engele word in die Psalms (148:2 en 103:20) opgeroep om
saam met die hele skepping tot God se eer te sing. In Job 38:7
hoor ons dat hulle by die skepping van die wêreld gesing het. Dan
hoor ons in Lukas 2:8-14 dat die geboorte van Jesus deur engelesang
gekenmerk word. Die goeie tyding kon net deur die een engel aan die
herders vertel word, maar dit kom ook deur ’n menigte engele wat as
’n koor saamsing, wat deur al die herders gehoor kan word. En nou
lees ons in Openbaring 5 van die engele wat voor die troon van God
sing.
Die hemelse koor besing die lof van Jesus saam. Die nederige
Jesus wat Jerusalem op ’n donkievul binnegery het, is Koning van die
heelal! Hy sit op die hemeltroon geklee met heerlikheid. Hy is waardig
om die boeke oop te maak en die ganse mensdom te oordeel. Die
Een wat geslag is vir hulle sondes, is nou die Regter wat die name
van dié wat gered is, gaan uitroep. Die goue bakke met die wierook
van die gelowiges se gebede word nadergebring, 24 ouderlinge kniel
voor Hom neer. Elkeen met ’n siter byderhand.
Hulle sing ’n nuwe lied, hulle prys Hom omdat Hy waardig is om
die boeke oop te maak, want Hy is geslag en met sy bloed is mense
vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Duisende
miljoene engele sing saam. Hulle herhaal die pryslied: “Die Lam wat
geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte,
die eer, heerlikheid en lof te ontvang!” (Op. 5:12).
So begin die gesig wat Johannes sien van die verheerliking van
Jesus en die laaste oordeel wat voltrek word – ’n oordeel wat ons nie
hoef te vrees nie, want ons is skoongewas in sy bloed. Hier op aarde
is daar van ons wat hartseer ken, wat vervolging ken en hongersnood
en pyn en oorlog en siekte en dood, wat stil geword het en treurliedere
sing, maar wat die kiem van vreugde diep in ons dra, vreugde wat
eendag weer sal ontwaak.
Sing: Skrifberyming 5-3:1, 4, 5
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Sondag 27 November
Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 11:1-15
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 11:14-15
Pasop! Die vyand kom soos ’n engel van die lig!

S

atan doen homself voor as ’n engel van die lig. Daarom is dit ook
geen wonder dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil
van God doen nie (11:14-15).
Deesdae is daar teoloë wat ’n saak daarvoor probeer uitmaak dat
Satan nie ’n persoon is nie, maar slegs ’n boosheid. Hulle lees hulle
Bybel maar sleg. Satan is ’n sluwe, slinkse verleier wat baie maskers
dra. Hy doen alles in sy vermoë om nie sy ware kleure te wys nie.
Met tye loop hy rond soos ’n brullende leeu op soek na iemand
om te verslind (1 Pet. 5:8). Deur vrees in te boesem, probeer hy om
mense afvallig te maak. Maar sy taktiek is nie altyd vreesaanjaend
nie. Soms tree hy soos ’n engel van die lig op. Dit het hy ook gedoen
toe hy Jesus in die woestyn probeer verlei het (Matt. 4:1-11). Hy het
selfs uit die Bybel aangehaal om sy praatjies vroom te laat klink.
Dis in dié gedaante dat hy in die gemeente van Korinte gewerk
het. Paulus verdedig hom teen indringers van buite in die gemeente.
Hulle is in diens van die opposisie en hulle volg ongelukkig dieselfde
taktiek. Soos wat Satan hom as engel van die lig vermom, hou hierdie
indringers hulle voor as werkers van die geregtigheid (11:14-15). Hulle
verkondig egter ’n ander Jesus (11:4). Hulle optrede, tesame met die
misleidende evangelie wat hulle bekendmaak, is radikaal anders as
syne.
Ja, Satan doen hom voor as ’n engel van die lig, maar lei miljoene
mense weg van die ware lig van die Bybel. Daarom waarsku Paulus
dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die vors van
die duisternis en sy bose geeste in die lug. Ons hoef egter nie bang te
wees nie. Die bose is reeds deur Jesus Christus oorwin en dus is hy
nou té lafhartig om openlik op te tree. Wyk daarom, Satan!
Sing: Skrifberyming 14-2:1, 2
Dr. D Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)

• 352 •

Maandag 28 November
Skrifgedeelte: Matteus 25:31-46 (AFR53)
Fokusgedeelte: Matteus 25:40, 45
Vir sover julle dit gedoen het …

O

ns gelese gedeelte bring ons by die eindoordeel van God, waar
elke mens voor God as Regter sal verskyn. Almal sal voor Hom
verskyn en Hy sal skeiding bring tussen dié aan sy regterkant (die
gelowiges) en dié aan sy linkerkant (die ongelowiges). Vir die gelowiges wag die ewige lewe, vir die ongelowiges die ewige straf.
Tog is dit opmerklik uit vers 34 dat die koninkryk van God vir die
gelowiges reeds vanaf die skepping voorberei is. Dus bevind die
gelowiges hulle nie aan God se regterkant omdat hulle so goed is nie,
maar omdat Hy so genadig is. Ons word hier by God se uitverkore
liefde vir sy kinders gebring. Hy het hulle plek reeds voorberei.
MAAR hoe sal sy kinders in hierdie wêreld onderskei kan word?
Hulle werke sal daarvan getuig. Hulle sal vrug dra wat getuig dat hulle
in Christus is.
Daarom dat Jesus Christus dit in hierdie gedeelte so mooi kan
aanwys: Vir sover ons aan een van die geringstes hier op aarde iets
doen, het ons dit aan Hom gedoen (vs 40) en sover ons dit aan die
geringstes nie gedoen het nie, het ons dit ook aan Hom nie gedoen
nie (vs 45).
Liefde vir ons naaste getuig van ons liefde vir God. Wie na sy
naaste omsien, wys daarmee dat hy/sy vir God liefhet. Daarom gee
ons die hongeres kos en gee ons skuiling aan dié wat nie plek het
nie en klee ons dié wat nie klere het nie en versorg ons die siekes en
besoek ons hulle wat in die gevangenis is. Nie omdat ons ons gered
wil word nie, maar omdat ons gered is. Ons leef ons liefde vir Christus
met gewillige oﬀerhande, voete en gawes.
Laat ons dan in hierdie dag ook God liefhê met ons hele hart, ons
hele verstand en al ons krag – en laat ons dit wys deur dit te leef na
ons naaste.
Sing: Psalm 40-1:4
Dagstukkie Almanak 2012
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Dinsdag 29 November
Skrifgedeelte: Judas:1-16
Fokusgedeelte: Judas:3-4
Wees wakker en bedag vir die verleiding deur die duiwel en jou
eie begeertes

D

ie duiwel het ’n tegniek wat eeue oud is, maar baie eﬀektief vir
hom werk. Hy werk homself so ongemerk en stil-stil in die kerk en
in jou eie gedagtes in. Dis nie verniet dat hy in Genesis 3 as ’n slang
ﬁgureer nie. Hy seil so stil, gladweg en ongesiens in jou wêreld in dat
jy dit partykeer nie eers agterkom nie.
In vers 4 beskryf Judas sy werkswyse as “ongemerk julle midde
binnegedring”. Judas het hom gesien inkom in die teenwoordigheid
van mense wat nie ware gelowiges was nie en eintlik die werk van die
duiwel in die kerk kom doen het. Hy voel hom verplig om die gelowiges/
gemeentes aan wie hy skryf, te waarsku teen sy teenwoordigheid in
hulle midde. Hy waarsku hulle nie net nie, hy maan hulle ook ernstig
om teen hierdie mense op te tree en vir die waarheid van die Woord
van God te veg.
Die verleiding wat hier so stilweg die gelowiges van die Here en
die waarheid af wou weglei, het basies op twee dinge neergekom. Dit
het eerstens daarom gegaan dat geloof misbruik word om mense se
eie begeertes te bevredig. Hierdie mense het geglo dat ’n gelowige se
gees verhewe en gered was, maar dat sy liggaam heeltemal daarvan
losstaan. Daarom was sulke “gelowiges” verhewe bo enige etiese
norme. Die gevolg was dat oormatige etery, drinkery en seksuele
wanpraktyke aan die orde van die dag was.
Die heiliging van gees en liggaam wat Christus deur sy dood vir
ons bewerk is, is op hierdie wyse deur hierdie mense verag. In wese
is Christus as Verlosser verloën, want sy versoeningswerk vir ons
sonde is goedkoop gemaak. Judas wys daarom ook met voorbeelde
uit die Ou Testament dat sulke mense deur God veroordeel word en
dat hulle nie deel het aan die Koninkryk van God nie.
Is ons nog wakker en bedag op die verleidinge van ons eie begeertes? Hoe maklik kan ons nie onsself sekere verkeerde gedrag,
woorde of gedagtes verloorloof met die dekmantel dat Christus ons
in elk geval sal vergewe nie! Dan doen ons maar net soos hierdie
mense! Glo ons nog dat agter die stil, ongemerkte optrede van die
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duiwel eintlik ’n brullende leeu staan wat ons wil verskeur? Kom ons
maak ook weer vandag erns om te stry vir wat reg is! Kom ons maak
ons oë oop om raak te sien hoe ons eie begeertes ons so maklik
mislei en hoe dwalinge so maklik lyk na die regte pad om te loop.
Onthou, in vers 1 sê God: Hy het jou geroep, het Hy jou lief en in
Christus bewaar Hy jou!
Wees dan wakker en bedag teen elke gedagte, woord, begeerte of
daad wat jou uit daardie veilige ruimte wil wegruk.
Sing: Skrifberyming 15-4:1-5
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)
Woensdag 30 November
Skrifgedeelte: Openbaring 12:1-17
Fokusgedeelte: Openbaring 12:7-9
God gee telkens uitkoms

O

orlog in die hemel? Dit klink ondenkbaar. Tog het dit werklik gebeur. Hierdie oorlog is belangrik om ons huidige stryd teen die
duiwel te verstaan.
Openbaring 12 beskryf in enkele kerngedagtes die koms van ons
Here Jesus na die aarde. En die poging van die duiwel om te keer
dat ons Here sy verlossingswerk kan doen (Op. 12:1-4). Die hoofstuk
beskryf nie Jesus se lewe op aarde nie, maar vertel hoe Hy na God
en sy troon weggeruk is (Op. 12:5), ’n verwysing na sy hemelvaart.
Ons Here het die duiwel in die beslissende veldslag op Golgota
oorwin, maar daarmee was die stryd nog nie ﬁnaal afgehandel nie.
Met die hemelvaart en troonsbestyging van die Koning van alle konings het daar in die hemel oorlog ontstaan tussen God se engele en
die duiwel se engele. Die duiwel se magte is verslaan en uit die hemel
gegooi.
Die duiwel het vroeër toegang tot die hemel gehad – dink maar
aan God se gesprek met die duiwel, oor Job. Nou het die duiwel sy
toegang verbeur. Hy kan ons nie meer aankla nie.
Die duiwel en sy engele is op die aarde gegooi. Nou loop hy hier
rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Pet.
5:8). Elke dag kom ons in die spervuur van die duiwel se onverwylde
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aandag. Tog is ons nie sonder hoop nie, want ons ondervind dat God
telkens uitkoms gee (vgl. Op. 12:13-15). Ons weet die Koning van
alle konings kom weer aarde toe, om die duiwel en sy magte, ook van
hierdie deel van sy ryk, na die poel van vuur en swael te verban (Op.
20:10).
Sing: Skrifberyming 14-3:1, 2
Dr. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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DESEMBER 2022
Tema: Openbaring – die Here kom!

D

ie laaste Bybelboek is eintlik ’n Brief van God deur ons Here Jesus
Christus, wat dit op sy beurt aan engele gegee het om dit aan die
apostel Johannes te gee, om dit dan weer aan ons op skrif beskikbaar stel.
Lees maar Openbaring 1:1. Dit is die woord van God en ’n getuienis van
Jesus Christus. Dit het dus goddelike gesag. Dit is tegelykertyd voortsetting
en afsluiting van die Godsopenbaring in die Ou en Nuwe Testament.
Dit is andersins terselfdertyd apokalipties én profeties van aard. Dit
maak oop wat verborge is (bekendmaking, openbaring). Openbaring se
profesie is prediking van die raad van God met die een oog op die eie tydsomstandighede van die apostel Johannes, maar met die ander oog op die
heerlike eindtyd van die wederkoms van ons Here Jesus Christus wanneer
alles tot sy godgegewe volheid gekom het en alles nuut geword het.
Allerlei simboliese terme word gebruik wat nie bloot letterlik verklaar
mag word nie. Ons mag ook nie hedendaagse toestande en gebeurtenisse
aanwys as die finale vervulling van sekere uitsprake in dié besonderse Brief
nie. Tog hoor ons die naderende voetstappe van die wederkomende Christus.
Soms meer duidelik as vantevore. Die Here is beslis aan die kom!
In die 31 dagstukkies se behandeling van hierdie besondere Bybelboek
begin ons by Openbaring 4. Die woorde in Openbaring 4:1: “Ná hierdie
dinge ...” verwys na die openingswoorde en bekendstelling van die Here
Jesus wat tussen die kerkmense daagliks verkeer en beweeg. Hy stel Homself
bekend. Maar Hy sê ook dat elke gemeente en lidmaat aan Hom bekend is. Hy
beoordeel elke gemeente. Hy ken hulle. Hy gee raad oor hoe hulle dinge wat
verkeerd is, kan regstel. Daarna, in Openbaring 4 tot 22, maak Hy ’n deur
oop waardeur Johannes na die hemel kan kyk vanwaar alles bestuur word.
’n Aantal visioene word gesien. Johannes sien God op die troon. Hy regeer
alles uiteindelik vir sý kerk ten goede. Selfs die martelinge en vervolging wat
sý kerk moet deurmaak, is tot opbou van sy koninkryk. Niks gebeur buite God
se raadsplan om nie. Elke ding gebeur op die tyd wat God bepaal het. Dit
duur ook net so lank as wat Hy die tyd daarvoor bepaal het. Uiteindelik stuur
alles af op die nuwe Jerusalem.
Openbaring is dus ook ’n troosboek vir die gelowige. En daarom roep die
kerk met versugting uit: “Kom, Here Jesus, kom gou!”
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Donderdag 1 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 4:1-11
Fokusgedeelte: Openbaring 4:1, 2
Hoor en kyk: In die hemel sit God Drie-enig op die troon en
regeer!

G

aan jy hierdie maand met baie angste tegemoet? Baie keer voel
mens dat al jou sorge, bekommernisse en benoudhede jou so
omring dat dit vir jou voel dat jy tussen vier mure vasgedruk word en
dat daar geen uitgangsdeur of uitkykvenster is nie! Die politiek, huwelikslewe, jou kind wat op ’n verkeerde pad loop …
Openbaring 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ’n geopende deur …” Hierdie “dinge” waarna verwys word, is die gemeenteomstandighede van Openbaring 2 en 3. Satansverleidinge, dwaalleraars, vervolginge …! En Johannes is vasgevang op die eiland
Patmos. Maar dáár maak die Here sy ore en oë oop dat hy kan hoor
en sien wat en Wie die uitkoms is.
Johannes hoor ’n klinkklare, helder stem: “Kom op hierheen, en
Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.” God is aan die
werk, waghouend oor die wêreldgebeure, die kerk en oor jóú! Hy
bestuur gebeure tot ’n ﬁnale ontknoping. Hy nooi uit: Kom kyk met ’n
geloofsoog die salige uiteinde wat God bewerk.
Johannes sien Één wat regeer! Die majestieuse beeld van God
wat op die troon sit, word beskryf met beelde van kleurryke skepsels:
• Jaspiswit-steen – Toonbeeld van skoon, sonder vlek of rimpel – só
is God!
• Sardiusrooi-steen – Toonbeeld van lewegewende bloed – só is God
ook. Hý gee lewe en hou dit vir die gelowige ewig in stand.
• ’n Veelkleurige reënboog, teken van God se verbondstrou.
Die Noagsreënboogteken het ’n begin en einde. Maar híérdie reënboog het geen einde nie, dis reg rondom God se troon. Dus: Vanwaar
God op sy troon sit en regeer, sien Hy voortdurend sy teken van die
verbonde wat Hy met ons gesluit het, raak. Hy sien die belofte raak
dat Hy deur Jesus Satan se kop vermorsel het. Hy sien raak dat Hy
gesê het dat Hy ons Vader is, en ons sy kinders. Hy sien raak dat Hy
vir ons vashouend sal sorg en dat die poorte van die hel die kerk nie
sal oorweldig nie.
Wat ’n trooswoord: Johannes hoor en sien te midde van die aardse
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stryd en bekommernisse deur die geopende deur vir Gód wat regeer,
raak … God wat voortdurend aan sy beloftes van verlossing dink!
Sing: Psalm 100-1:1-4
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)
Vrydag 2 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 4:9 – 5:14
Fokusgedeelte: Openbaring 5:7-9
Eers huilend, dan singend: “Die Leeu, Lam is waardig!”

B

eleef jy soms verskillende gemoedstoestande? In Openbaring 5
word daar gehuil en jubelend gesing! Terwyl die kerk rondom God
se troon sit, sit God met ’n boek beskryf met al die raadsbesluite van
die verlede, hede en toekoms in sy regeerhand. ’n Sterk engel roep:
Wie is waardig om die boek oop te maak om die raadsbesluite van
God in vervulling te laat gaan? Johannes huil: Daar is niemand waardig genoeg nie!
’n Ouderling rondom God se troon sê: Moenie huil nie, jy gaan netnou hoor hoe die ontelbare kerkmense saam met baie engele en die
lewende wesens gaan sing! Daar is die Leeu uit die Judastam, wat
terselfdertyd ook die Lam van God is, wat waardig is om die boek oop
te breek.
Volgens Genesis 49:8-10 is die Judastam die koningstam. Juda is
die wortel (beginpunt) van koning Dawid. En soos God belowe het,
is Jesus uit hierdie koningshuis gebore. Maar uit die Judastam en
koningshuis is daar soveel sondige en owerspelige mense afkomstig
dat Jesus eers Homself as sondelose oﬀerlam moes aanbied om te
betaal vir ons sonde.
Toe die kerk (ouderlinge) en die lewende wesens vanuit God se
troon Jesus as die Leeu en die Lam sien uitkom en die boek uit die
regeerhand van God neem, val hulle – elkeen met ’n musiekinstrument
en die welriekende gebede van die gelowiges – voor die Lam neer.
Hulle sing ’n nuwe lied: “U is waardig!”
Hoekom? “Want U is geslag en het ons vir God met u bloed
gekoop … om ons konings en priesters vir onse God te maak.” As ’n
refrein by hierdie lied sluit die stem van baie engele rondom God se
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troon by die lewende wesens en die ontelbare ouderlinge aan. Hulle
sing weer: Die Lam is waardig om te ontvang … sewe volmaakte
lofseggings: krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof. ’n
Derde koorlied volg uit die mond van elke skepsel: Aan die Lam kom
toe die lof, eer, heerlikheid en krag! ’n Vierde koor sing: “Amen!”, en
die kerk val biddend voor Hom neer …!
Glo jý? Dan gaan jy wat nou huil, jubelend saamsing! Oefen solank!
Sing: Skrifberyming 8:1-5 (5-3)
Ds. AH Stavast (Arie) (emeritus)
Saterdag 3 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 6
Fokusgedeelte: Openbaring 6:1, 2
Die Here Jesus is van ewigheid af die Oorwinnaar

U

it die teks is dit duidelik dat daar nie een oomblik was wat die Lam
nie oorwin het nie, en ook nie besig was om te oorwin nie – totdat
Hy uiteindelik finaal oorwin het. Daar was geen (noemenswaardige)
teenstand wat Hy iewers raakgeloop het in sy oorwinningsveldtog nie.
Let wel! Die feit dat die oorwinnaarskrans reeds by voorbaat aan
Hom gegee word, openbaar ook die Goddelike beskikking ten opsigte
van hierdie oorwinning! God beskik en besluit reeds vooraf op die
oorwinning en daarom gebeur dit inderdaad ook so!
Waar is ons in hierdie openbaring? Die Here openbaar dat hierdie
wit perd en sy Ruiter deur die eeue ’n leër bymekaarmaak. Die eﬀek
van die Here Jesus se verlossing wat Hy vir ons aan die kruis volbring, word hier uitgebeeld in dié groep ruiters wat almal agter die
Ruiter en sy perd aanry. Aan hierdie Ruiter is ’n krans gegee: ’n oorwinningskrans.
Al die ander perde se ruiters maak net dood en saai verwoesting
– niemand oorwin saam met hulle nie, want hulle staan vir dood en
verdelging. Hulle volgelinge word buitendien doodgemaak!
Die openbaring van God lê dus in hierdie openbaring so sterk as
moontlik die klem op die Lam se oorwinning! God se bepaling is die
oorwinning – waarvan ons deel is! Daarom wys die Here weer vir ons
hierdie wit perd en sy Ruiter voordat Hy sy openbaring afsluit. Hy laat
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ons onsself sien waar ons hierdie wit perd en sy Ruiter volg! Die Here
laat ons ons Koning – die Here van die here – sien, met ons almal as
oorwinnaars terwyl ons Hom volg met ons eie oorwinnaarsklere aan!
Sing: Skrifberyming 5-3:4, 5
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (emeritus)
Sondag 4 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 7:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 6:17 (AFR83)
Wie sal staande kan bly ...?

D

ie seëls (6:1 – 8:5), trompette (8:6 – 11:19) en bakke (16:1-21)
simboliseer die Here se oordele wat oor die aarde kom en sal
kom. En alhoewel ons as gelowiges weet dat hierdie oordele ook
moet kom in aanloop tot Jesus se tweede koms, kan hierdie tekste
ons dalk onrustig maak.
Maar die Here ken sy kinders se harte en daarom wil Hy bemoedig
en versterk. Te midde van hierdie gedeeltes oor die oordele van die
Here kry ons bemoediging in Openbaring 7:1-17, 10:1 – 11:14 en
17:1 – 18:24.
Daarom is vandag se teks weereens bedoel om gelowiges wat
hier op aarde is, te bemoedig. Hierdie teks het natuurlik in die verlede
al tot baie dwaalleer gelei. Sekere groepe leer dat daar net 144 000
mense hemel toe sal gaan en hierdie teks word dan daarvoor gebruik.
Ons moet die teks baie mooi lees en in die eerste plek agterkom dat
hierdie groep mense wat deur die Here verseël sal word, juis ’n groep
mense is wat op die aarde is.
Hulle is in hierdie teks nie in die hemel nie, maar hulle word hier
op aarde gemerk. Hierdie groep sal ook die oordele van die Here wat
die aarde tref, beleef. Aan die einde van die sesde seël se oopmaak
(6:17) lees ons ’n baie belangrike vraag. “Wie sal staande kan bly?”
te midde van God se oordele oor hierdie aarde. En die antwoord kry
ons in vandag se teks.
Daar is ’n sekere groep, en die Here het die getal vasgemaak, wat
aan Hom behoort en wat staande sal bly te midde van die oordele
wat die aarde sal tref. Hierdie groep mense is God se uitverkorenes
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en daarom troos die Here elkeen van ons wat nou hier lees en die
boodskap in ons hart bewaar.
Sing: Psalm 33-1:10
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)
Maandag 5 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 7:9-17
Fokusgedeelte: Openbaring 7:14 (AFR83)
Hulle kom uit die groot verdrukking

G

ister het ons gehoor dat daar ’n spesiﬁeke getal mense (wat vir
God bekend is) gemerk is en dat hulle God se uitverkorenes hier
op aarde is. As jy waarlik in Christus glo (Hand. 16:31), dan is jy deel
van hierdie gemerktes. Vandag sien ons weer ’n groep mense. Maar
hierdie groep mense staan voor die troon en die Lam. Hulle staan dus
in die hemel voor God. Hierdie is nie maar net ’n groot groep van 60
000 soos by ’n rugbywedstryd nie, maar hierdie groep is ontelbaar.
Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en hulle verteenwoordig
die uitverkorenes wat reeds in die hemel by God is. Alhoewel hulle
ontelbaar is, is dit almal wie se name in die boek van die Lewe geskryf
is. Die misterie is dat net die Here weet hoeveel hulle is en die troos
is dat hulle almal aan Hom behoort. Johannes sien dat dit dié is wat
uit die groot verdrukking kom (vs 14). Hierdie groep mense is dié
wat getrou aan die Here gebly het en deur volharding en lyding die
Here bly dien het (Op. 3:10). Vir hulle gaan die Ou-Testamentiese
beloftes (die woestynreis eindig en die Beloofde Land word ingetrek)
in vervulling. Psalm 23 gaan in vervulling en ons hoor dit in ons teks.
Die Lam wat geslag was en opgestaan het, sal hulle Herder wees. Hy
sal hulle siele verkwik deur hulle na die fonteine te lei. Hy sal al die
trane van hulle oë afdroog. Die hele tyd praat ons van “hulle”, maar dit
is tog ons waarna die Here se Woord hier verwys. Dit is tog die groot
troos waaraan ons vashou, dat die wêreld nie ons woning is nie en
dat ons as pelgrims op pad is om eendag ten volle by Hom te wees.
Sing: Psalm 23-1:2, 3
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)
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Dinsdag 6 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 8
Fokusgedeelte: Openbaring 8:4, 5
God antwoord die gebede van die gelowiges!

V

oordat die sewe engele op hulle trompette begin blaas (wat God
se oordele aankondig), verskyn daar ’n ander engel en hy gaan
staan by die altaar met ’n goue wierookbak.
In Levitikus 16 lees ons dat die hoëpriester een keer per jaar na die
altaar gegaan het en die wierookbak vol gloeiende kole gemaak het.
Daarna het hy fyngekapte wierook op die kole gegooi. Die rook van
die wierook het die hele tempel gevul en saam met die bloed van die
oﬀerdiere was dit ’n teken dat die volk se sondes vergewe is en dat
hulle met God versoen is.
En nou lees ons in Openbaring 8 dat ’n engel by die altaar staan
met ’n wierookbak vol gloeiende kole. Hy het die wierook gemeng met
die gebede van die gelowiges en dit op die kole van die wierookbak
gegooi. Die rook van die wierook het toe saam met die gebede van
die gelowiges opgestyg voor God.
Die wierook simboliseer die voorspraak van Jesus Christus. Jesus
Christus vra dat God ons sondes sal vergewe omdat Hy daarvoor
betaal het, en sy voorspraak maak dat God ons gebede wil verhoor.
Ons gebede is vir Hom soos wierook; dit is vir God ’n plesier om ons
te hoor!
Daarom, moenie ophou om te bid nie. God wil na jou luister. Hy wil
in ’n verhouding met jou leef. Hy wil hê dat jy met Hom praat. Jesus
se voorspraak maak dit alles moontlik.
Ons gebede het ’n baie belangrike plek in die wêreldgeskiedenis.
Ons gebede, al is hulle klein en swak, speel ’n belangrike rol in dit
wat met die wêreld gebeur. God maak dit deel van sy plan met die
wêreld en sy oordele in die wêreld. Hoe dit presies werk, kan ons nie
verstaan nie – daarvoor is ons menslike verstand te klein. Die troos
wat ons het, is dat die almagtige God graag na sy kinders luister.
Gebruik dus hierdie voorreg om elke dag tot God te kan bid – bid dat
Hy regverdig sal oordeel en dat sy koninkryk sal kom.
Sing: Skrifberyming 10-2
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)
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Woensdag 7 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 9:1-12
Fokusgedeelte: Openbaring 9:1
God gebruik die bose om die sondige wêreld tot bekering te
roep

W

anneer die vyfde engel op sy trompet blaas, sien Johannes ’n
ster wat van die hemel op die aarde val. Hierdie ster is Satan.
Jesus het met sy koms na die aarde Satan en sy magte oorwin. Tog
het Satan nog beperkte mag omdat God die sleutel van die skag na die
onderaardse diepte aan hom gegee het. Satan sluit die onderaardse
diepte oop sodat daar rook uit die skag van die onderaardse diepte
opgestyg het. Uit die rook het daar sprinkane oor die aarde uitgeswerm,
en aan hulle is dieselfde krag gegee as dié van skerpioene op aarde.
Sprinkane verwoes gewoonlik die plantegroei, maar hierdie
sprinkane kry die opdrag om nie die plante te eet nie. Hulle moet op
die mense toesak en hulle pynig. Vyf maande lank moet hulle dit doen
– ongeveer die leeftyd van ’n sprinkaan. Die rook en sprinkane is die
bose geeste en al die bose werk wat hulle doen. Die bose geeste
verlei, mislei, en bring vernedering en hartseer in mense se lewens.
Baie mense lieg en bedrieg, en hou hulleself besig met onsedelikheid
en uitspattige partytjies. Alles gaan net oor hulle eie gemak en plesier,
en hulle wil niks te doen hê met God se kerk nie. Maar op die ou
end ly al hierdie dinge tot groot hartseer omdat hulle deur die bose
gepynig word. Ons moet die beskrywing van die sprinkane as ’n
geheel verstaan. Die manier hoe die sprinkane lyk, wys vir ons hoe
skrikwekkend hulle is, en hoe hulle te werk gaan om mense te mislei
en te pynig. Satan is hierdie bose geeste se koning. In Hebreeus word
hy ook Abaddon genoem, en in Grieks Apollion. Abaddon en Apollion
beteken “verwoester”. God gebruik die bose geeste om die sondige
wêreld te oordeel en hulle tot bekering te roep. Maar gelowiges het
nie nodig om bang te wees vir die duiwel nie. Jesus Christus het met
sy kruisdood en opstanding die duiwel en al sy magte oorwin, en ons
deel in daardie oorwinning! Ons is nou op pad na die ﬁnale oorwinning
wat gaan aanbreek met Jesus wederkoms.
Sing: Skrifberyming 14-3:1, 4
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)
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Donderdag 8 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 9:13-21
Fokusverse: Openbaring 9:13, 14
God gebruik oorloë

W

anneer die sesde engel op sy trompet blaas, beveel God dat
die vier engele by die Eufraatrivier losgemaak moet word. Die
Eufraatrivier was die oostelike grens van die Romeinse Ryk. Oorkant
die Eufraat het die vyande gebly. In die Ou Testament het Israel se
vyande ook oorkant die Eufraat gebly. Oorlog is dus altyd van die
Eufraatrivier se kant af verwag. Soos ons gehoor het, is daar by die
Eufraatrivier vier engele. Hulle is bose engele en staan reg om ’n
groot deel van die mensdom met oorloë dood te maak. Die perde
en perderuiters simboliseer oorloë wat in hierdie wêreld plaasvind.
Hoekom laat God toe dat die mense gepynig en doodgemaak word
deur oorloë? God is die liefdevolle God, maar Hy is ook die regverdige
God. En Hy oordeel regverdig oor die sondige wêreld. Ons moenie
aan God se oordeel dink as ’n geïsoleerde gebeurtenis wat by Jesus
se wederkoms gaan plaasvind nie. Nee, God se oordeel is een groot
eenheid! God is nou reeds besig met sy oordeel totdat die ﬁnale
oordeel met Jesus se wederkoms aanbreek. Ons kan dit vergelyk
met ’n donderstorm. Vir ’n oomblik is dit stil. En dan skielik, ’n nuwe
dreuning wat nog nader is. Weer ’n stilte, maar die wolke bly beweeg.
En dan weer ’n slag, nog nader. So hou dit aan totdat die donderweer
hier by ons slaan en die reën hard begin val. So is dit ook met God se
oordeel, dit is heeltyd daar. Ja, soms is dit vir ’n rukkie stil. Maar daar is
heeltyd beweging. Elke oorstroming, aardbewing, oorlog of epidemie
is ’n openbaring van God se oordeel. Al hierdie dinge gaan aanhou
gebeur tot en met Jesus se wederkoms wanneer God se oordeel ’n
hoogtepunt bereik. In God se oordeel sien ons ook sy genade, want
Hy gebruik sy regverdige oordeel om mense tot bekering te roep. Met
elke natuurramp, epidemie of oorlog word mense opgeroep om hulle
tot God te bekeer (vgl. Luk. 13:1-5). Die troos wat gelowiges het, is
dat die Here hulle in dit alles vashou, en dat hulle in lewe en in sterwe
aan Hom behoort.
Sing: Skrifberyming 14-3:1, 4
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)
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Vrydag 9 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 10:1-11
Fokusgedeelte: Openbaring 10:10
Die Here kom – daarom moet die verkondiging van die
evangelie voortgaan

D

ie sewe seëls van die boekrol waarin God se oordele opgeskryf
staan, is oopgemaak. Ses van die sewe trompette wat op skrikwekkende dinge van die eindtyd dui, het geblaas. Soos by die sewe
seëls, is daar nou ’n onderbreking tussen die sesde en sewende trompet. Die dubbele tussentoneel in hoofstukke 10 en 11 handel oor die
klein boekrol en die twee getuies. Dit het te doen met die gelowiges
se volharding. Die klem val op die profetiese taak van die kerk in die
eindtyd.
Johannes het ’n sterk engel met ’n klein oop boekrol in sy hand
gesien. Hierin is ’n opsomming van die toekomsgebeure. Wat hy
daarin vir die heelal voorlees, gaan gepaard met sewe donderslae,
simbolies van God se naderende oordeel.
Johannes word verhinder om die boodskap van die sewe donderslae
op te skryf. Dit is te skrikwekkend, selfs vir die kerk om te weet. Die
engel het toe ’n eed voor God, die Skepper van die heelal, afgelê.
Die inhoud van die eed? Daar is geen tyd meer oor nie! Wanneer die
laaste trompet geblaas het, sal daar nie meer tyd vir bekering wees
nie! Genadetyd is dan verby. Neem ag, onbekeerde sondaar!
Daarom ontvang Johannes die opdrag om die boekrolletjie op te
eet. In sy mond sal dit soet wees, maar in sy maag bitter. Die inhoud
van die evangelie is kort en kragtig: Glo in die Here Jesus Christus en
sy soenverdienste en jy sal gered word. Dit is soet en heerlik. Maar:
Wee jou as jy nie glo nie! Dan is die evangelie vir jou bitter! God se
toorn maak jou naar.
Die Here kom! God se oordele is besig om in vervulling te gaan.
Maar die verkondiging van die evangelie aan die ondergaande wêreld
moet deurgaan (vs 11). Selfs al is die tyd kort, mag die kerk nie haar
roeping verslap nie. Gaan verkondig die evangelie aan almal: aan
volke, nasies, tale en magshebbers. Daar is immers nie meer tyd nie!
Sing: Psalm 40-1:4
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)

• 366 •

Saterdag 10 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 11:1-14
Fokusgedeelte: Openbaring 11:7
Die Here kom – hou daarom aan om die evangelie te verkondig,
al beteken dit martelaarskap

H

ierdie perikoop beskryf die tweede tussentoneel voordat die
sewende trompet blaas. Die kerk moet aanhou om die evangelie
te verkondig, al beteken dit hewige vervolginge.
Sal die kerk in hierdie hewige vervolginge staande kan bly? Die
antwoord en troos vind ons in die opdrag dat Johannes met ’n meetstok drie dinge moet gaan meet: die tempel, die altaar en die mense
wat God daar aanbid. Dit wys op noukeurige bewaring en dat God sy
uitverkorenes in die eindtyd sal beskerm.
Deurdat die voorhof nie opgemeet moet word nie, wys dit simbolies
dat die ander nie op God se bewaring aanspraak kan maak nie, maar
veroordeel sal word.
Die heilige stad, beeld van die kerk, sal vir 42 maande deur die goddelose vervolg en geteister word. In dié tyd van stryd en vervolging
moet God se twee getuies (die kerk) met rouklere aan sy evangelie
bly verkondig. Die rouklere wys simbolies na bekeringsprediking. Die
kerk se stem mag dus nie stil word nie, al gaan dit hoe swaar!
Tog kom daar ’n tyd dat die kerk se stem sal stil word. Die dier uit die
onderaardse dieptes (antichris) maak die twee getuies dood wanneer
hulle hul boodskap klaar gelewer het. Die goddelose wêreld sal die
“dooie” kerk bespot en uitbundig vreugde vier. Hulle is bly omdat God
se getuies hulle met die bekeringsprediking gepynig het. Ons beleef
alreeds voorlopers daarvan as ons ervaar hoedat die evangelie van
Jesus Christus stilgemaak en bespot word.
Die twee dooie getuies lê vir drie en ’n halwe dag in smaad vir
almal om te sien. Die tydperk wys egter dat die antichris se tyd ’n
onvolledige en afgebroke tyd is.
Die groot wonder gebeur! God gee weer die gees van die lewe
aan hulle. Dit herinner aan die doodsbeendere in Esegiël 37 wat weer
deur God se Gees lewend gemaak word. God se kinders staan op
en vaar op na die hemel. Die vervolgde kerk is nou die triomferende
kerk! Deur ’n aardbewing word God se verskriklike oordeel oor die
goddelose wêreld aangedui.
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Wees getroos: in al die smaad en vervolginge sal God sy kerk bewaar. Wees getrou aan Hom. Jesus kom weer en Hy sal ons opneem
in sy hemelse heerlikheid.
Sing: Skrifberyming 18-6:1, 5
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)
Sondag 11 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 11:15-19
Fokusgedeelte: Openbaring 11:15-19
Wie is op die troon?

V

oordat die bose ﬁnaal vernietig gaan word, gaan hulle met ’n
groot aanslag teen die Here en sy kerk kom. En dan sal Jesus
kom en die vyand van God en sy kerk sal besef dat hulle hul tyd
verspeel het. Met die blaas van die sewende trompet word alle twyfel
uit die weg geruim oor Wie Koning is. Harde stemme het uit die hemel
aangekondig dat die Koningskap waarlik aan die Here van die kerk en
sy Gesalfde behoort. Toe Satan aan Jesus al die koninkryke beloof
het as Hy voor hom buig, het hy gelieg. God het nie met die sondeval
sy Koninkryk aan Satan gegee nie. En daarom kon die kerk (die 24
ouderlinge) aan die Alomteenwoordige God al die dank bring dat Hy sy
belofte nagekom het wat Hy met ’n eed beloof het en met ’n verbond
aan hulle bevestig het. En met hierdie vertroostende boodskap kan
die kerk, die Bruid, ons Bruidegom inwag. Ons kan Hom vreesloos
uitnooi: “Kom Here Jesus, kom gou.” Ons mag nie die bose vrees nie
en ons hoef nie God se oordeel te vrees nie, want ons is vrygespreek.
As u weer bang en moedeloos is, paniekerig raak oor die twyfel wat
ook nou in die kerk leef, oor moet ek ingeënt word of nie, verkoop ek
nie my siel nie, sien dan vers 19 in jou geestesoog gebeur. Die deure
van God se hemelse tempel het oopgegaan. God verwelkom sy Bruid
in die hemelse tempel. Binne-in die tempel is die Verbondsark wat
van die vroegste tye die simbool was van God se teenwoordigheid by
sy volk. En weet, die bose is magteloos. God regeer en Hy is op pad.
Sing: Skrifberyming 18-1:1, 4
Ds. A Venter (Attie) (Pretoria-Annlin)
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Maandag 12 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 12:1-6, 13-17
Fokusgedeelte: Openbaring 12:1-6, 13-17
Niks kan Jesus se koms stuit nie

D

ie wonderlike nuus weerklink in die ore van die vervolgde gelowiges. Die Here, die Koning van die kerk, is op pad na sy bruid.
Maar dan word die vreugdevure gedemp, want sy koms gaan met
mening teëgestaan word. En dit is nie net gerugte nie, God self maak
dit bekend deur ’n baie ontstellende beeld. Daar is ’n vrou en alhoewel
sy bekleed is met goddelike krag (die son, maan en sterre), is sy in
groot benoudheid.
God het haar weerbaar gemaak, maar momenteel is sy hulpeloos,
want sy bring ’n kind in die wêreld. Die vrou is die kerk – gebroke,
maar terselfdertyd toegerus met krag. En die swakheid en sonde van
die gelowiges maak haar kwesbaar teen haar vyand. Die kind wat sy
in die wêreld bring, is Jesus en die draak is Satan.
Jesus kom – gebore as gevolg van die gebrokenheid van sy kerk,
maar ook uit liefde vir sy kerk – om haar te bevry, maar Hy word teëgestaan deur ’n vreesaanjaende draak. Satan wil verhinder dat die
Kind gebore word, want hy weet Hy is die oﬀer wat die mens gaan
vrymaak.
Hy kan dit egter nie keer nie en Jesus word gebore en weggeruk
na God en sy troon. Hierdie paar woorde vat Jesus se hele lewe saam
van sy geboorte tot en met sy verhoging aan die regterhand van sy
Vader. En nou moet Satan sy taktiek verander. Hy kon die Herder nie
keer nie, nou gaan hy die skape direk aanval. Die moeder (kerk) het
intussen met vlerke na die woestyn gevlug waar sy beskerm word vir
die tyd wat God nodig geag het om sy kerk te suiwer.
Toe Satan sien hy kan die kerk nie oorwin nie, het hy hom op individue toegespits. En intussen in die hemele ... tree die Seun op as
Middelaar om God se kinders vry te spreek. En net ’n kort tydjie, het
Hy beloof, dan kom Hy weer vir die ﬁnale oorwinning.
Sing: Psalm 107-1:1, 10
Ds. A Venter (Attie) (Pretoria-Annlin)
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Dinsdag 13 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 12:7-12
Fokusgedeelte: Openbaring 12:10
Die oorwinning is behaal

D

ie Seun is gebore (vorige gedeelte). Die Verlosser Jesus Christus
voltooi sy verlossingswerk. Daarom is die oorwinning ŉ werklikheid en die mag van die die draak (die duiwel) word verbreek. Die
beskrywing van die oorlog (Op. 12: 7-9), waar Migael en sy engele die
draak en sy trawante oorwin, dui op die oorwinning op grond van die
bloed van die Lam (vs 11). Die duiwel het geen aanklaggronde teen
die gelowiges meer nie (vs 10), Hy het geen staanplek in die hemel
nie (vs 9).
Die oorwinning en vryspraak is verseker!! Daarom is daar ’n gejuig
in die hemel (vs 12) en ons as God se kinders jubel en juig saam! Dit
is die rede van ons jubeling.
En tog, hier op aarde beleef ons nog gebrokenheid, versoekinge
en stukkendheid, en soms is dit asof dinge so skeeﬂoop. Vers 12 sê
dat die duiwel met woede hier op aarde besig is om te probeer vernietig, omdat hy weet dat sy tyd min is. Ons moet weerstand bied, ons
moet die bose beveg, die tyd hier op aarde gaan soms moeilik wees,
dit sal soms swaar gaan en tog leef ons vanuit die oorwinning, tog stry
ons die stryd, want ons weet dit is nie ’n moedelose stryd nie, ons leef
op grond van die bloed van die Lam.
Ons kan volhard tot die einde toe, want die oorwinning is behaal en
sal volkome sigbaar word wanneer hierdie bedeling verby is. Jy is in
die arms van God wat jou in Christus se liefde vashou, jy word bepaal
deur Christus jou Koning, wat vir jou die oorwinning behaal het, wat
regeer. Die duiwel kan woel en spartel, jy hoef nie.
Sing: Skrifberyming 11-2:1, 2
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Woensdag 14 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 12:18 – 13:10
Fokusgedeelte: Openbaring 13:8
Harde kontaksport, maar die oorwinning is verseker

D

ie duiwel is oorwin en tog spartel hy en sy bose trawante op aarde met woede om te verlei, te vernietig, stukkend te maak. Die
werklikheid van die bose aanslag beleef ons in die tye waarin ons
leef. Dit voel soms of daar meer dinge skeeﬂoop as regloop in hierdie
stukkende wêreld. Alles is inderdaad nie net maanskyn en rose nie.
Dier uit die see (vs 1 ev) dui waarskynlik op die Romeinse owerheid
wat die kerk van Christus vervolg het in die tyd toe Openbaring geskryf
is. Dit dui egter ook op die antichris wat wil vernietig en verlei. Die tien
horings met die heersingskrone dui op die mag wat hy wel het en verkry. Die genesing van die wond dui op wonderdade wat hy kan verrig.
Die aanslag is wreed en werklik. Ons beleef die kontak van die bose
naby, en in ons leefwêreld.
Maar dan lees ons dat die ware gelowiges getrou bly, hulle wie
se name in die boek van die Lam staan, sal nie buig en die dier uit
die see aanbid nie (vs 8). Daar is dus oorwinning te midde van die
aanslag. Wanneer jy glo in Jesus Christus, kan jy weet dat hierdie
oorwinning en volharding ook vir jou daar is deur die werking van die
Gees. Ons word nie bepaal deur die verwardheid van ons tyd, die
aanslag van die bose of die intensiteit van die misleiding nie. Ons
word bepaal deur Christus wat die bose oorwin het. In sy Naam kan
ons staan en leef.
Sing: Psalm 48-1:1, 5
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)
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Donderdag 15 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 13:11-18
Fokusgedeelte: Openbaring 13:11-18
Die aanslag duur voort totdat Jesus Christus kom

D

ie opstand teen God Drie-enig en die vervolging van sy kerk deur
die Sataniese drie duur meedoënloos voort wanneer die dier uit
die aarde, die valse profeet, sy verskyning maak. Eers was dit Satan
self wat Hom teen God die Vader verhef (Op. 12:2, 9), toe die dier
uit die see, die antichris, wat teen Christus die mensdom na hom toe
verlei (Op. 13:1-10).
Dan verskyn die valse profeet, die derde van die Sataniese drie.
Hy kom baie onskuldig voor. Hy lyk soos ’n lam, maar hy het soos ’n
draak gepraat. Dit dui daarop dat hy in diens van die antichris is en die
Heilige Gees teenstaan. Die Heilige Gees lei mense na Christus toe,
terwyl die valse profeet mense met allerhande tekens en wonders
verlei om die antichris te volg. Hy ontvang selfs die mag om almal
dood te maak wat nie die beeld van die antichris aanbid nie (vs 15).
Om die dier se beeld te aanbid en sy merk op jou regterhand en
op jou voorkop te dra (vs 16), het te doen met hoe jy dink en leef.
As jy dink en leef soos die valse profeet jou leer, is jy met jou denke
(voorkop) en jou dade (hande) voluit in sy diens. Dan simpatiseer jy
met misdadigers en met hulle wat die Woord van God minag en die
Heilige Gees teenstaan. Dan dien jy die valse profeet, deur wie se
invloed alle valse godsdienste en sieninge verkondig word.
Ons troos is dat die Sataniese drie se invloed op die aarde beperk
is. Die getal 666 (vs 18) dui op die onvolkomenheid en die onmag van
enige aardse mag om enigiets teen die allerhoogste majesteit van die
Drie-enige God te kan vermag. Daarom, glo in Jesus Christus en dien
Hom. Hy is dié Verlosser, Hy het oorwin, Hy regeer en Hy kom.
Sing: Skrifberyming 24 (1-1):7
Ds. JB du Plessis (Jan) (emeritus)
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Vrydag 16 Desember (Geloftedag)
Skrifgedeelte: Openbaring 14:1-5
Fokusgedeelte: Openbaring 14:1-5
Christus bewaar sy kerk wat weet Hy kom en wat by Hom wil
wees

S

al die kerk van die Here bly bestaan teen die Sataniese drie se
verleiding en vervolging (Op. 13:14, 15)? Die antwoord is ja, want
Christus, die Lam van God, bewaar sy kerk. Honderd vier en veertigduisend, die simboliese getal vir God se uitverkorenes, is gemerk. Die
naam van die Lam en ook sy Vader se Naam is op hulle voorkoppe
geskryf (vs 1). Dit dui aan dat hulle aan Hom behoort, want die Lam
het hulle verlos.
Johannes sien hulle in hierdie visoen waar hulle in die ewige
teenwoordigheid van die Lam op Sionsberg leef, dit beteken in die
hemel. Hulle was ook sy navolgers hier op aarde. Hulle is nie verlei tot
onsedelikheid en hoerery nie en het hulle nie opgehou met valsheid
en leuens nie. Hulle sing ook ’n nuwe lied, die lied van verlossing wat
niemand anders as net hulle kan sing nie, omdat net hulle die ware
verlossing ken (Op. 5:9).
Hierdie kykie in die hemel bied vir ons as gelowiges ’n wonderlike
vertroosting te midde van verleiding, versoeking en vervolging, terwyl
ons nog hier op aarde die stryd stry in afwagting op Christus se koms.
Terselfdertyd is dit ook vir ons ’n waarskuwing om nie die mag van
Satan te onderskat nie. Ons weet dat daar vandag baie valse Christusse rondgaan en mense verlei (Matt. 24:4, 5). Daarom moet ons
volhard om weerstand teen die verleiding te bied en van die sonde
weg te vlug. Dit is immers net die ware Christus wat verlossing bring.
Hy lei en versterk ons deur sy Gees en Woord om ook in ons ﬁsiese
nood op Hom te vertrou. So alleen kon ons voorvaders ook die stryd
by Bloedrivier stry en oorwin.
Laat dit dan ook uit jou lewe duidelik wees op Wie jy jou vertroue
stel en dat jy met verlange uitsien na sy koms.
Sing: Skrifberyming 24 (1-1):1, 2, 3
Ds. JB du Plessis (Jan) (emeritus)
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Saterdag 17 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 14:6-13
Fokusgedeelte: Openbaring 14:6-7
God is genadig, maar die genadetyd loop ook uit ...

D

warsdeur die Bybel leer ons God ken as ’n God wat lankmoedig
en geduldig is (vgl. Ps. 145:8). En tog, ten spyte van hierdie eienskappe van die HERE, ten spyte van die talle oproepe tot bekering, is
daar steeds mense wat bly weier om na sy stem te luister. Tog skrik
dit God nie af nie. In ons Skrifgedeelte sien ons hoe al die oproepe
tot bekering deur die eeue saamtrek in een laaste wekroep tot die
(goddelose)mens om hom uit sy onverskilligheid wakker te skud. Dit
blyk uit die boodskap van die eerste engel, want as hy op die toneel
verskyn, bring hy “’n goeie boodskap”. Die boodskap is “goed”, omdat
dit die mens, voordat die oordeelsdag kom, vir oulaas wil waarsku om
God te dien (vs 6, 7). Hierdie oproep word versterk deur die tweede
en derde engel wat die oordele van God aankondig. Die tweede engel
wat die val van Babilon aankondig, die setel van die God-vyandige
wêreldmagte (ook verwysend na die wêreld wat die mens so dikwels
in sy diens aan die Here weglei, laat verkoel, laat versaak). Die derde
engel wat die uiteinde van die goddelose beskryf deurdat hulle “die
wyn van God se toorn onverdun sal drink” (vs 10-11). Uit hierdie
gedeelte is dit dus duidelik dat, net voordat die oordeelsdag ﬁnaal
aanbreek, daar een finale wekroep oor die hele aarde sal weerklink
waarin die mens vir oulaas opgeroep word om God te dien (vs 6, 7).
Want dit is so, God is ’n genadige God, lankmoedig, vol liefde. In
Christus het ons dit gesien deurdat Hy vir ons sondes aan die kruis
gesterf en betaal het. Ons sien dit ook in die herhaalde oproepe tot
bekering. Tog moet ons besef: die genadetyd gaan nie vir altyd bly
nie. Eindelik loop die tyd ook uit ... Terwyl ons in hierdie genadetyd
leef, mag hierdie gedeelte ons aanspoor om in ons diens aan die
Here te volhard (vs 12). Mag die Heilige Gees ons die krag en genade
daarvoor gee. En daar waar die lewe my dalk op ’n syspoor geneem
het, keer terug na die Here. Waar ek dalk lou geword het, brand weer
helder in sy diens. Doen dit vandag nog, voordat die tyd uitloop ...
Sing: Skrifberyming 39:4, 5 (15-3)
Ds. PC van Rooy (Nelius) (Elandskraal)
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Sondag 18 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 14:14-20
Fokusgedeelte: Openbaring 14:14-16
Die oordeelsdag: ’n dag van vreugde of ’n dag van verskrikking

D

it waarop die hele wêreldgeskiedenis afgestuur het ... dit waarop
al God se kinders so in afwagting gewag het ... het uiteindelik
aangebreek: die dag waarop Christus weer gaan kom om die lewendes
en die dooies te oordeel. Vir sommige ’n dag van groot vreugde; vir
ander ’n dag van groot verskrikking. Hang net af van watter oes jy is.
Dit blyk uit ons Skrifgedeelte as Johannes ’n wit wolk sien, en
Iemand soos die Seun van die mens wat daarop sit. Hy’t ’n goue kroon
op sy kop gehad en ’n sekel in die hand (vs14). Hierdie “Iemand” is
niemand anders as ons Here Jesus nie. Hy wat weer gekom het (soos
beloof) om die oes af te haal.
Dan is daar twee oeste ter sprake: ’n graanoes en ’n wynoes:
• Van die graanoes lees ons in vers 15 en 16. Hierdie oes is die
heenwysing na al die uitverkorenes wat gelowig op God se stem
gereageer het. Die mense by wie die saad van die Woord op goeie
grond geval, en die vrugte van bekering gedra het (Matt. 13:8,
23). Met die oordeelsdag gaan hulle saam met Christus die ewige
heerlikheid in. Hiermee die vervulling van Jesus se Hoëpriesterlike
gebed: “Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My
gegee het, ook by My moet wees ...” (Joh. 17:24). Die mense wat
skoongewas is deur die bloed van die Lam (Sb 8:2 berymd).
• Van die druiweoes lees ons in vers 18 en 19. Hierdie woorde is
die vervulling van Jesaja 5 waar God vir Hom ’n wingerd geplant
het met die doel dat dit goeie druiwe sou voortbring. Dit het egter
wilde druiwe opgelewer. Dis nou hierdie druiwe wat ryp geword het.
Want in God se genade en lankmoedigheid is die mens tot bekering
geroep. God wat sy profete, selfs sy Seun gestuur het, maar hulle
wou nie hoor nie. Nou het die genadetyd uitgeloop. Die sekel wat
ingesteek word en die goddelose wat afgeoes moet word om in die
parskuip van God se oordeel getrap te word (vs 20).
Hiervolgens sal die uitwerking van God se toorn verskriklik wees
oor dié wat die Woord gehoor, maar hulle nie bekeer het nie. Vir hulle
sal die oordeelsdag iets verskrikliks wees. God se uitverkore kind het
egter niks te vrees nie. Vir hulle sal die oordeelsdag ’n dag van groot
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vreugde wees. Hulle het immers die troos “dat ek in alle droefheid en
vervolging dieselfde Persoon met gespanne afwagting as Regter uit
die hemel verwag wat Hom tevore in my plek voor die regbank van
God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het” (HK Sondag
19). Dieselfde Here wat al sy en my vyande in die ewige verdoemenis
sal werp en wat my en al die uitverkorenes na Hom sal neem.
Wie so hierna kyk, kan nie anders nie as om saam te bid: “Kom,
Here Jesus, kom gou!”
Sing: Skrifberyming 31:2, 3 (7-1)
Ds. PC van Rooy (Nelius) (Elandskraal)
Maandag 19 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 15:1-8
Fokusgedeelte: Openbaring 15:8
Wie nie berou het nie, loop hom vas in die rook

G

od slaan ag op die berouvolle sondaar en het hom lief (Ps. 51:19).
Wat gebeur egter as ’n mens nie opregte berou het nie? Wat
gebeur as jy sonder meer volhard in sonde en weier om jou te bekeer?
Laat God sulke “hardheid van hart” ongestraf bly? Baie mense dink
hulle kan speel met God se genade.
Die hoofstuk begin en sluit af met die bedreiging van plae – plae
wat herinner aan dié in Egipte en waarmee God se brandende toorn
sy doel bereik. Wanneer die wêreld lank genoeg versuim het om berou
te toon, sal daar ’n dag aanbreek wanneer die sewe engele uit die
tempel uitgaan om God se toorn uit te giet, sodat die onboetvaardiges
ﬁnaal gestraf word. Dan lees ons dat die tempel vol rook word. Niemand kan nou meer daar ingaan vir bemiddeling nie. Vir diegene wat
nie aan God behoort nie, is hierdie ’n beeld van ontsetting en angs.
Vir dié wat aan God behoort, aanvanklik ook, maar met die eerste
oogopslag al spoel die verligting deur die gelowige: Die engele met
die bakke vol van die grimmigheid van God dra die uniform van ons
Verlosser, Jesus Christus.
Christus, ons Pasga, is vir ons geoﬀer. Laat ons daarom dié fees
vier. Die wraak teenoor ’n ontboetvaardige wêreld waarmee ons daagliks as gelowiges konfronteer word, gaan by ons verby! Die Here het
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die berouvolle sondaar lief, maar die een wat speel met sy genade,
moet weet dat daar ’n dag sal kom dat die genadetyd verby sal wees.
Dan sal die opregte gelowige wat berou deur sy lewe geken het, se
stem meng met dié van hulle wat deur die eeue heen Satan weerstaan
het. Hulle sal die lied van die hele Bybel sing, van die Ou en die Nuwe
Testament: die lied van Moses en die Lam.
Sing: Psalm 135-2:2, 8
Ds. HW Schutte (Hennie) (Wesrand)
Dinsdag 20 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 16
Fokusgedeelte: Openbaring 16:15-17
Die ewige Christusfees

G

od se oordele kom oor die hele wêreld. In Openbaring 16 word
die intensiteit al hoe groter, nie meer ’n gedeelte van die wêreld
wat getref word nie, maar God se oordeel kom oor die hele wêreld en
alle goddelose mense. Die sewe bakke van God se oordele word een
na die ander uitgegooi. Met die sesde bak droog die Eufraat op. Die
Ooste en Weste staan saam teen God as die Eufraat opdroog (vs 12).
Dit beteken dat al die antichristelike magte saam ’n eenheid gevorm
het, ’n eenheid ongeag hulle nasionale verskille, ’n eenheid om teen
God te veg. Die plek waar hulle byeenkom, is Armageddon. Hierdie
plek hou verband met ’n berg by Meggido wat uit die Ou Testament
bekend is as die plek waar God die vyande van sy volk oorwin het,
onder andere met die geskiedenis van Debora en Barak toe hulle die
Kanaäniet Jabin en sy leërowerste Sisera verslaan het. Hier kom God
se vyande nou byeen.
Dan kom Christus onverwags (vs 15). Armageddon beteken totale
vernietiging vir God se vyande en totale oorwinning vir God se volk.
As die sewende engel nou die skaal uitgooi, dan weerklink die stem
van God uit die hemel: “Dit is verby.” Wat is verby? Verby die mens
se opstand teen God, die verdrukking van die kerk is verby, die mens
se lastering, God se lankmoedigheid en die tyd van bekering is verby.
Ja, die eerste dinge is verby.
Maar vir die gelowige is dit vreugde. Dit is alles gebeure wat verby
• 377 •

moes gaan, sodat die belofte van die nuwe hemel en aarde kon kom.
Vir die gelowige in Jesus Christus wat met verlange uitsien na sy
wederkoms is dit vreugde, want die ewige Christusfees het aangebreek.
Verby ja, die eerste dinge, maar nou het die ewige lewe volkome
begin. Oor ’n paar dae vier ons Kersfees, maar ons kyk ook vorentoe
na die aanbreek van die ewige Christusfees wat daar op die kinders
van God wag.
Sing: Psalm 99-1:1, 2, 3
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
Woensdag 21 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 17:1-18
Fokusgedeelte: Openbaring 17:1-3
Ware kerk teenoor die valse kerk

E

en van die sewe engele kom na Johannes sodat hy die oordeel
kan sien van die groot hoer wat op die baie waters sit (vs 2). Hierdie vrou is verleidelik en het ’n goue beker vol losbandigheid, onreinheid en onsedelikheid. Losbandigheid dui op die gruwels van die
afgodsdiens. Net soos die Romeinse straatvrouens van destyds het
sy haar naam op haar voorkop gedra: “Groot Babilon, die moeder van
sedeloses en van die losbandigheid op die aarde.”
Hoe word die vrou beskryf? Sy is ’n sedelose vrou (AFR53 – hoer).
Die profete van die Ou Testament het so dikwels die woord “hoerery”
gebruik as Israel afgode gedien het en so die verbond met God verbreek het. Verder sit sy op baie waters, dit beteken dat sy onderhou
word deur die volkere van die wêreld. Sy ry op die eerste dier van
Openbaring 13, wat beteken dat sy op die antichristelike staatsmag
ry en dat die hele volkerewêreld met die owerspel van hierdie vrou te
doen het. Teen die einde gaan hulle self teen haar draai en haar haat
en kaal en verlate laat (vs 16).
Hierdie sedelose vrou (hoer) is nie die vrou van Openbaring 12,
die kerk van die Here, nie. Daar is baie duidelike verskille indien u die
twee hoofstukke vergelyk, maar ook ooreenkomste. Hierdie vrou van
Openbaring 17 is die valse kerk. Vers 6 beskryf haar as dronk “van die
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bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus
getuig het”. Deur die eeue het die valse kerk miljoene der miljoene
gelowiges gedood. Van die mees aaklige wyses om mense dood te
maak, is deur die valse kerk gedoen. Lees gerus Artikel 29 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis oor die merktekens van die ware en
die valse kerk.
Christus het gekom om ons sondes te betaal. Wat ’n duur prys het
hy nie betaal nie. Hy kom egter weer, maar dan om te oordeel (vs
14). Die ware kerk, sy uitverkorenes, sal vir ewig by Hom wees, maar
die valse kerk, die ongelowiges, Satan, die Antichris, valse profeet,
dood en doderyk sal gegooi word in die poel van vuur wat vir ewig sal
brand.
Sing: Skrifberyming 5:1, 2
Ds. PA Coetzee (Peet) (emeritus)
Donderdag 22 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 18
Fokusgedeelte: Openbaring 18:1-4
Die verderf van Babilon

D

ie opgestane Jesus sal weer terugkeer na die aarde. Almal wat
Hom liefhet, sal voor Hom in lofprysing neerval, maar al sy teëstanders sal met sy goddelike oordeel gekonfronteer word. So is die
boek Openbaring ’n boek van hoop en verwagting vir hulle wat God
aanbid, maar ook ’n boek van vrees en angs vir die oordele van God
vir hulle wat teëstanders van God en sy koninkryk is.
Satan en die Antichris en die valse profeet is reeds in hoofstukke 12
en 13 as die antigoddelike drie-eenheid geteken wat die teëstanders
van die goddelike Drie-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige
Gees is. In Openbaring 17 word die sedelose vrou aan ons voorgehou,
en in Openbaring 18 die val van Babilon. In simboliese taal word na
Babilon verwys as die goddelose stad waarin die antigoddelike magte
en kragte van die eindtyd saamgetrek is, met as doel die vernietiging
van God se koninkryk.
’n Engel uit die hemel kondig met ’n sterk stem die val van Babilon
aan. Dit sal ’n puinhoop word, ’n blyplek van duiwels. Geen mens
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sal daar woon nie, net bose geeste, onrein roofvoëls en onrein,
afskuwelike diere (18:2). Babilon sal tot ’n val kom omdat al die nasies,
die konings, die sakemanne en die seemanne van haar dwelmdrank
gedrink het en hulle met haar verryk en besondig het (18:3).
Die vuur waarmee Babilon verbrand sal word, is die hoogtepunt
van God se vernietigende oordeel. Babilon verkrummel in die hande
van die kragtige God. Klaagliedere klink op van hulle, die konings,
die sakemanne en die seemanne, wat die meeste gebaat het uit haar
rykdom, immoraliteit en afgodery. Van bekering is daar egter geen
sprake nie!
’n Ander engel roep die gelowiges met sy helder en duidelike stem
op: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel
kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie” (18:4). Moenie
meedoen aan die praktyke van hierdie sedelose vrou nie en behandel
haar net soos wat sy julle behandel het. Hierdie bekeringsoproep klink
vandag nog vir elke gelowige op: Gaan uit hierdie sondige wêreld uit,
my kind! Stry daarteen en breek daarmee. Beveg dit en verheug jou
daarin: “… die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan
ons God” (19:1). Het jy al gebreek met die sondige praktyke in jou
lewe?
Sing: Skrifberyming 18-3:1, 2
Ds. PJ van der Walt (Pieter) (emeritus)
Vrydag 23 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 19:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 19:7
Verheug jou byvoorbaat oor die val van Babilon!

D

ie sedelose vrou, Babilon, is as bondgenoot van Satan verantwoordelik vir baie trane wat in huise gehuil word. Jy het haar leer
ken in Openbaring 17 en 18.
Daarom spreek dit vanself dat jy as deel van jou Christelike toekomsverwagting hunker na die dag waarop Babilon volledig deur God
vernietig sal word. Hier ontvang jy nou die sekerheid: Die dag kom! Jy
mag daarop reken. Kyk na die eﬀek wat haar onomkeerbare val het
op die hemelse leërskare:
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• Die ENGELE, die vier-en-twintig OUDERLINGE en die vier
GERUBS breek in “Hallelujas!” uit.
• En die SOLOSTEM by die troon roep elke burger van die koninkryk
op om God in koorsang te loof.
Die vier maal herhaalde “Halleluja!” (“Prys die HERE!”) onderstreep
vir ons die omvattende vreugde van die hemelse skare en die feit dat
hulle die volle eer van die oorwinning slegs aan die HERE wil gee. En
die rede vir hierdie vreugde? Die feit dat die bruilof van die Lam en sy
aardse bruid ... die duur gekoopte kerk ... nou, ná die val van Babilon,
kan aanbreek!
Oormôre is dit weer Kersfees. Dan mag ons as bruidskerk met
dankbaarheid terugkyk op die menswording van ons Verlosser en
Bruidegom, Jesus Christus. En vanaf die krip mag ons kyk na die
kruis, waar Hy vlak in die dertig jaar later sy lewensbloed as losprys
gegee en Homself onomkeerbaar aan sy aardse bruid verloof het.
Laat ons ook vorentoe kyk na die wederkoms en die bruilofsfees
waaraan nooit weer ’n einde sal kom nie. En laat ons ons in die kort
wagtydjie wat nog voorlê vlekkeloos bewaar van die verontreinigende
invloede van Babilon! Ons Bruidegom het immers sy kosbare bloed
gegee om ons bruidstabberd vlekkeloos skoon te was. Is dit nie die
minste wat van ons gevra kan word ... dat ons dankbaar oor ons reinheid sal waak nie?
Sing: Skrifberyming 18-6:1, 2, 3, 4, 5
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
Saterdag 24 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 19:11-21
Fokusgedeelte: Openbaring 19:19-21
Kyk hoe die Ruiter op die wit perd ook die diere uit die see en
die aarde oorwin

A

nders as in Openbaring 6:2, is daar in 19:11-21 geen twyfel nie:
die Ruiter op die wit perd is Jesus Christus, “die Woord van God”,
wat in die krisis van Armageddon terugkeer om al sy en jou vyande te
oorwin. Ons keer in hierdie laaste perikoop van hoofstuk 19 kortliks
terug na die oomblik net voor die “hallelujas” waaroor ons gister
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gehandel het. Op die dag van Jesus se wederkoms, wanneer die hemelse leërs op perde agter Hom aan ry, word die draak van hoofstuk
12 saam met sy drie bondgenote en almal wat hom gevolg het, in een
magtige, ﬁnale oﬀensief verslaan en in die poel van vuur en swael
gegooi. Hulle gaan saam onder, hoewel hulle onderskeie verhale
onder verskillende simbole en in verskillende paragrawe vir ons as
lesers geskilder word. Ons kon reeds handel oor die ondergang van
Babilon, die onsedelike vrou. Nou mag ons ook sien hoe die Antichris
en die leuengees van Satan ﬁnaal oorwin word.
Só seker is die oorwinning van die Christusruiter dat ’n engel wat
Johannes by die son sien staan, byvoorbaat die roofvoëls roep om
bymekaar te kom vir die groot feesmaal wat God vir hulle gereedmaak.
Die slagting van diegene wat byeenkom om teen Christus en sy
hemelse leër oorlog te maak, hoef nie in besonderhede beskryf te
word nie. Die Koning van die konings oorwin sy vyande “met die asem
van sy mond”. Net soos in 20:9b behaal Hy die oorwinning byna terloops en “sonder seremonie” wanneer Hy op presies die regte oomblik
verskyn!
Baie spoedig ná die groue feesmaal van die roofvoëls op die slagveld van Armageddon breek die heerlikste van alle maaltye aan: die
bruilofsmaal van die Lam op die nuwe aarde. En onthou: jy wat Jesus
Christus deur ’n ware geloof omhels, is ook na hierdie wonderlikste
van maaltye uitgenooi!
Sing: Skrifberyming 18-7:1, 3, 11, 12
Ds. JJ Cloete (Koos) (emeritus)
Sondag 25 Desember (Kersdag)
Skrifgedeelte: Openbaring 20:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 20:1-10
Satan gebind vir 1000 jaar

W

aarom kon die ongelowiges onder die verskillende nasies nog
nie saamstaan om teen die gelowiges op te tree nie? Ons weet
dit het te doen met die geduld van God wat die geleentheid bied dat
die evangelie aan alle nasies verkondig word. Openbaring 20 vertel
aan ons dat Satan met een doel gebind is, naamlik: “Sodat hy die
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nasies nie kan verlei nie.” Met Christus se eerste koms het Satan en
sy bondgenote alles probeer om sy koms te laat misluk. Hoe het die
magte nie teen Hom saamgespan nie? Selfs tot in die vloekdood van
die kruis. Maar toe Hy opgestaan het, het Hy met sy triomftog begin
en dit loop deur tot met sy wederkoms (Kol 2:14,15). Daarom is die
1000 jaar nie ‘n vrederyk nie. Satan gee sy stuiptrekkings en gaan
volgens 1 Petrus 5:8 soos ‘n brullende leeu rond.
Maar hulle wat deel het aan die eerste opstanding, dit wil sê die
wedergeborenes, hou vas aan die getuienis van Christus en regeer
deur sy Woord saam met Christus. Voor sy wederkoms word die
Satan losgemaak om die nasies in ‘n massale mobilisasie vir die oorlog by Armageddon op te sweep. Nou is dit egter nog die tyd vir die
verkondiging van die evangelie.
Elke Kersfeesviering moet ons laat uitsien na sy koms, maar ons
tegelyk motiveer om betrokke te wees by die uitdra van die evangelie.
Sing: Psalm 68-1:8
Dagstukkie Almanak 2003
Maandag 26 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 20:1-10
Fokusgedeelte: Openbaring 20:1-10
Satan gebind vir 1000 jaar

W

aarom kon die ongelowiges onder die verskillende nasies nog
nie saamstaan om teen die gelowiges op te tree nie? Ons weet
dit het te doen met die geduld van God wat die geleentheid bied dat
die evangelie aan alle nasies verkondig word. Openbaring 20 vertel
aan ons dat Satan met een doel gebind is, naamlik: “Sodat hy die
nasies nie kan verlei nie.”
Met Christus se eerste koms het Satan en sy bondgenote alles
probeer om sy koms te laat misluk. Hoe het die magte nie teen Hom
saamgespan nie! Selfs tot in die vloekdood van die kruis. Maar toe
Hy opgestaan het, het Hy met sy triomftog begin en dit loop deur tot
met sy wederkoms (Kol. 2:14, 15). Daarom is die 1000 jaar nie ’n
vrederyk nie. Satan gee sy stuiptrekkings en gaan volgens 1 Petrus
5:8 soos ’n brullende leeu rond. Maar hulle wat deel het aan die eerste
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opstanding, dit wil sê die wedergeborenes, hou vas aan die getuienis
van Christus en regeer deur sy Woord saam met Christus.
Voor sy wederkoms word Satan losgemaak om die nasies in ’n
massale mobilisasie vir die oorlog by Armageddon op te sweep. Nou
is dit egter nog die tyd vir die verkondiging van die evangelie.
Elke dag moet ons laat uitsien na sy koms, maar ons tegelyk motiveer om betrokke te wees by die uitdra van die evangelie.
Sing: Psalm 68-1:8
Dagstukkie Almanak 2008
Dinsdag 27 Desember
Skriﬂesing: Openbaring 20:1-15 (AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 20:11-15
Die groot oordeelsdag is hier, wees gereed

D

ie groot Goddelike oordeelsdag vir almal wat lewe en ooit gelewe
het, is hier (2 Kor. 5:10; 1 Tess. 4:15 ev; Op. 20:11-13)! Dus: Gryp
nou die genade en verlossing in Christus aan of word ewig verwerp.
Ook Satan en die geestelike wêreld word geoordeel (Op. 19:19-21;
20:7-10).
Wat gebeur op daardie dag? Laat dit ons sidder en beef? Wat het
ons om te bied, immers, ons beste werke is met sonde bevlek (Rom
7:21)?
Ons verstaan slegs ten dele, genoeg vir gereedmaak. Ons lees
van boeke wat geopen word (vs 12). Volgens konteks is dit twee
boeke (NGB, Art. 37). Die eerste boek is ons elkeen se lewensverhaal
of “geweteboek”. By die oopmaak daarvan kyk ons terug op ons lewe.
Wat geskryf staan, is volkome eg en waar. Hoe gemaak met ons sondes?
Wel, wie hulle sondes aan God, in Christus deur die Gees bely het,
en daarvan weggevlug het op aarde, sal vergewe wees. God het hulle
sondes agter sy rug gewerp en dink nooit weer daaraan nie (Jes.
38:17). Hulle sondes is in Jesus uitgevee. Wat meer is: Hierdie vrygespreektes sien hulle name ook in die ander boek geskrywe staan, die
boek van die lewe (vs 12, 15).
Hierdie boek met ons name bestaan reeds voor die skepping (Ef.
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1; Luk. 10:20). Alles trek saam in die verkiesende genade van God!
Alle eer aan ons God!
Het ons lewensboek nog nut nadat ons sondes verwyder is? Ja,
ons opgeskrewe goeie werke word nou uit genade beloon tot eer van
ons God vir ewig (Op. 14:13). Hoe maak ons dan gereed? Leef versoend met en oﬀer jou lewe aan jou God, in Christus, deur die Gees!
Sing: Skrifberyming 1-3:2, 3
Dr. NP Heystek (Klasie) (emeritus)
Woensdag 28 Desember
Skriﬂesing: Openbaring 21:1-8 (AFR83)
Fokusgedeelte: Openbaring 21:1-8
Hoe word God se plan voltooi?

O

ns leef reeds sedert hemelvaart in die eindtyd (laaste dae). Ons
gebroke skrikbestaan is byna verby. Middernag het geslaan met
Jesus se soendood. Terwyl Christus se opstanding en hemelvaart die
nuwe tyd van herskepping inlui. Christus sê: Kyk, Ek maak alles nuut
(vs 5). Ons ervaar die nuwe reeds (Joh. 14:12-14).
Ons het gister met geloofsoë Christus se oordeelsdag aanskou (Op.
20:15 ev). Die vraag is nou: Wat gebeur ná die Groot Oordeelsdag?
Tydens die oordeel is die onheilige drie-eenheid, Satan, die Dier
(Antichris) en die Valse Profeet, saam met al die ongelowiges in die
poel van vuur gegooi (vs 8). Hulle is vir ewig weg. Geen boosheid kan
of sal ooit weer deel van God se skepping wees nie.
Aan die ander kant: Hoe lyk die nuwe, die herskepping? Hoe lyk
en leef God se volke, kinders, op die nuwe aarde en onder ’n nuwe
hemel? Wat van al die plante, diere, oseane, geestelike wesens, sal
dit weer daar wees?
Ons weet nie presies nie. Die Griekse woordjie vir nuut dui op
herstel van die oue. Maar Paulus praat van meer, van ’n totaal nuwe
skepping, ’n nuwe Jerusalem en van God wat nou by ons bly as ons
Lig. God is ons vreugde, krag, energie en lewe. So wonderlik en heerlik is dat geen mens naastenby ’n voorstelling daarvan kan maak nie
(1 Kor. 2:9). Geen honger, kommer, trane of pyn meer nie! Wat ’n
vooruitsig (Rom. 8:18 ev)!
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Om in die nuwe te deel, moet ons nou reeds daagliks in volle liefde
met God (ons Vader) Christus ons Verlosser, deur die Gees leef(vs 6,
7). Ek kan nie meer wag nie, en jy?
Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Dr. NP Heystek (Klasie) (emeritus)
Donderdag 29 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 21:9-27
Fokusgedeelte: Openbaring 21:22
God en die Lam is die tempel in die nuwe Jerusalem

D

ie Nuwe Jerusalem, die bruid van die Lam, die Here se kerk in al
sy heerlikheid, word hier beskryf. Die volheid van lewe by God.
Die afmetings van die stad wys dat die kerk daar in volmaaktheid gaan
wees. Die twaalf poorte met die name van die stamme van Israel en
die twaalf fondamente met die name van die apostels wys op die Here
se kerk van alle eeue. Dan hoor ons die verstommende: In hierdie
volmaakte stad is daar nie ’n tempel nie. Daar is nie ’n plek waar God
Homself spesiﬁek openbaar soos Hy gedoen het in die tempel van
die Ou Testament nie. Daar is nie ’n spesiﬁeke plek waar Hy aanbid
word nie. ’n Tempel is nie meer nodig nie, want God en die Lam is die
tempel. God woon by sy mense. God gaan in volmaakte gemeenskap
met sy kinders lewe. Hy gaan oral wees en oral aanbid word.
Hierdie volmaakte verhouding met God is vir elke gelowige moontlik
gemaak deur Jesus, die Lam. Hy het Homself geoﬀer sodat ons met
God versoen kan word. Ons beleef reeds hierdie verhouding met God
in hierdie lewe, maar dit is nog nie volmaak nie. Soms voel dit vir ons
of Hy nie daar is nie en of Hy nie ons gebede hoor nie. Maar Hy is elke
oomblik by ons. In die nuwe Jerusalem gaan ons dit volmaak beleef.
Geen meer kommer, vrees, traan of hartseer nie. Net God en die Lam
se teenwoordigheid in ewigheid.
Die groot vreugde en diepste skat van die ewige lewe is die volmaakte verhouding met God en die Lam. Lewe met jou oog daarop!
Sing: Skrifberyming 45 (18-7):1, 8
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)
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Vrydag 30 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 22:1-5
Fokusgedeelte: Openbaring 22:1-5
Die nuwe Jerusalem is die ware paradys

O

ns kan nie hierdie deel in Openbaring lees sonder om aan die
tuin van Eden te dink nie. Ook in die tuin van Eden was daar ’n
rivier. Die rivier in Openbaring, met die water van die lewe, stroom uit
die troon van God en die Lam uit. Ons lees van die boom van die lewe
in Openbaring en dink dadelik aan die boom waarvan Adam en Eva
nie mag geëet het nie.
Die boom van die lewe in Openbaring dra voortdurend vrug en gee
genesing. Ware lewe en genesing kan slegs by God en die Lam gekry
word. Jy kan net deur geloof daaraan deel kry. Elkeen wat in die Here
glo, gaan in ewigheid saam met Hom leef. Gaan Hom in ewigheid
aanbid en saam met Hom heers. Sy Naam sal op hulle voorkoppe
wees: Elkeen wat God vir Homself gekies het, sal by Hom wees. Die
Here God se heerlikheid gaan almal bestraal. Geen ander lig is meer
nodig nie, want die duisternis gaan volkome weggevat wees. Ons
Here Jesus, die Lam, het die duisternis en die sonde en die dood aan
die kruis oorwin.
Ons lewe nou al in ’n verhouding met God, maar ons is nog nie
in die paradys nie. Ons kry nog seer en stry teen die sonde. Ons
stoei met siekte en dood. Die lewe lyk soms pikdonker. Nou kry ons
hierdie troos: Die ware paradys is op pad. God gaan die duisternis
volkome wegvat. Die duisternis wat reeds aan die kruis oorwin is.
Moenie moed opgee nie. Moenie opgee omdat dinge nou in jou lewe
donker lyk nie. Sien uit na die ware paradys, die ewige lewe by God,
wat jou erfdeel in Jesus Christus is.
Sing: Skrifberyming 45 (18-7):9, 11
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)
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Saterdag 31 Desember
Skrifgedeelte: Openbaring 22:6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:20
Kom, Here Jesus!

O

ns staan vandag aan die einde van die boek Openbaring. Die
laaste bladsye van die Bybel. Ons staan ook aan die einde van
nog ’n jaar. ’n Jaar vol baie vreugde en hartseer. ’n Jaar waarin ons
aan die troos vasgehou het dat ons Koning regeer en dat Hy weer
kom.
Openbaring sluit af met die herinnering dat ons die woorde van die
boek nodig het. Dit gee ons troos wanneer ons teenstand ervaar en
wanneer dinge baie deurmekaar in hierdie wêreld lyk. Dit gee troos,
want die Here leer ons in Openbaring dat Hy alles na sy einddoel toe
stuur. Dat Hy volkome in beheer is. Dat Hy ons verlossing volkome
gaan maak en sy vyande ewig gaan straf met sy wederkoms.
Die Gees lei ons om met verlange uit te sien na die wederkoms.
Om in ons gebede en met ons lewens uit te roep: Kom! Terwyl ons
uitsien en terwyl ons bid vir die wederkoms, het ons God se Woord
om aan vas te hou. God se Woord wat van ons Here Jesus Christus
getuig. God se Woord waarin ons geleer word hoe ons lewe as mense
wat dankbaar vir ons verlossing is. God se Woord wat volmaak is.
Daarom durf niemand dit waag om iets by te voeg of weg te laat nie.
Mag ons elkeen uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus.
Mag ons die nuwe jaar aanpak met God se Woord in die hand en in
die hart. Mag ons die nuwe jaar aanpak met die troos dat die heel
beste vir ons op pad is. Nie in nog ’n jaar op aarde nie, maar in die
ewigheid by God wat met die wederkoms aanbreek. Volhard gelowig
en hou vas aan ons Here Jesus se belofte: “Ja, Ek kom gou!”
Sing: Skrifberyming 57 (18-6):1-5
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)
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INDEKS VAN DAGSTUKKIES
Skrifgedeelte .................................Datum
1 Johannes 2:18-23 ............ 10 September
1 Johannes 2:18-27 ....................... 3 Junie
1 Johannes 4:1-6 .................11 September
1 Johannes 4:7-21 .................21 Februarie
1 Konings 18:20-46 .......................29 Julie
1 Korintiërs 1:18 – 2:16 .......... 26 Januarie
1 Korintiërs 1:26 – 2:5 ...................12 Julie
1 Korintiërs 11:17-34 ...................23 Maart
1 Korintiërs 12:12-31 ...................... 20 Mei
1 Korintiërs 14:18-25 .......................8 Julie
1 Korintiërs 15:12-19 ............... 22 Oktober
1 Korintiërs 15:12-19 .......... 22 September
1 Korintiërs 15:20-34,
45-49 .................................. 23 September
1 Korintiërs 15:35-50 .......... 24 September
1 Korintiërs 15:51-58 .......... 25 September
1 Korintiërs 3:10-23 ..................... 26 Junie
1 Korintiërs 6:12-20 ....................... 2 Junie
1 Korintiërs 8:1-6 ............................. 9 April
1 Petrus 1:13 – 2:3 ................. 24 Januarie
1 Petrus 1:13-25 ..........................13 Maart
1 Petrus 1:3-9 ............................ 8 Oktober
1 Petrus 2:11-17 ....................28 Februarie
1 Petrus 2:11-17 ............................ 8 Junie
1 Petrus 2:4-10 .............................. 7 Junie
1 Petrus 3:14-17 ................... 9 September
1 Petrus 4:12-19 ................. 13 September
1 Samuel 10:1-16 ............................. 5 Mei
1 Samuel 16:1-13 ............................. 6 Mei
1 Samuel 16:14-23 ........................... 7 Mei
1 Samuel 2:1-11 ............................7 Maart
1 Tessalonisense 2:13-16 ....... 13 Januarie
1 Tessalonisense 3:1-13 ..............14 Maart
1 Tessalonisense 4:1-12 ..............15 Maart
1 Tessalonisense 4:13-18 .... 10 November
1 Tessalonisense 4:13-18 ... 20 September
1 Tessalonisense 5:1-11 ..... 21 September
1 Tessalonisense 5:12-28 ............... 25 Mei
1 Timoteus 1:3-20 ........................ 14 Junie
1 Timoteus 1:3-7 ...................... 31 Oktober
1 Timoteus 2:1-7 ............................ 18 April
2 Johannes 1:4-13 .............. 12 September
2 Konings 6:24 – 7:2....................22 Maart
2 Korintiërs 11:1-15 ............. 27 November
2 Korintiërs 13 ............................... 30 April
2 Korintiërs 4:1-15 ................... 23 Oktober
2 Korintiërs 4:16 – 5:10 ........... 24 Oktober
2 Korintiërs 5:1-10 .............. 26 September

2 Petrus 1:10-21 ..................... 28 Januarie
2 Petrus 1:12-21 ....................... 9 Januarie
2 Petrus 2:1-10 .................... 21 November
2 Tessalonisense 1:1-12 ................ 20 April
2 Tessalonisense 2:1-10 ..... 14 September
2 Tessalonisense 2:11-17 ... 15 September
2 Timoteus 2:1-13 ........................ 15 Junie
2 Timoteus 3:10 – 4:8 ............. 10 Januarie
2 Timoteus 3:10-17 ................. 19 Januarie
2 Timoteus 3:1-9 ................... 8 September
Daniël 6:17-29 ...............................26 Julie
Daniël 7 .............................. 16 September
Daniël 9 ............................... 19 November
Deuteronomium 6:1-9 ...................... 1 April
Efesiërs 1:1-14 .......................... 1 Oktober
Efesiërs 1:1-14 ............................12 Maart
Efesiërs 1:1-14 .......................... 2 Oktober
Efesiërs 1:1-14 ............................... 21 Mei
Efesiërs 1:1-14 .............................. 28 April
Efesiërs 1:15-23 .......................... 28 Junie
Efesiërs 1:15-23 ........................ 3 Oktober
Efesiërs 1:3-14 ............................ 27 Junie
Efesiërs 2..................................... 18 Junie
Efesiërs 2:1-10 .......................... 4 Oktober
Efesiërs 4:25 – 5:5; Hebreërs 6:4-8; Matteus
12:22-32 ........................................ 29 April
Efesiërs 5:15-20 ............................ 27 April
Efesiërs 5:6-20 ................................4 Julie
Efesiërs 6........................................ 23 Mei
Efesiërs 6:10-20 .......................... 13 Junie
Efesiërs 6:10-20 ............................. 22 Mei
Efesiërs 6:1-9 ........................22 Februarie
Eksodus 19:1-8..............................2 Maart
Eksodus 2:11 – 3:12 ......................1 Maart
Eksodus 23:1-13....................11 Februarie
Eksodus 31:1-11 ............................... 2 Mei
Esegiël 10:1-22...................... 3 November
Esegiël 36:16-38............................. 11 Mei
Filippense 1 ................................. 29 Junie
Filippense 2:12-18 ...........................3 Julie
Filippense 3 ................................. 25 Junie
Galasiërs 1:1-9; 3:10-14 ......... 18 Januarie
Galasiërs 1:6-12 ..................... 14 Januarie
Galasiërs 2:1-21 ...................... 14 Oktober
Galasiërs 3:10-14 .................... 27 Oktober
Galasiërs 3:1-5 ........................ 25 Oktober
Galasiërs 3:21-29 .................... 28 Oktober
Galasiërs 3:26 – 4:7 ........................6 Julie
Galasiërs 3:6-9 ........................ 26 Oktober
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Galasiërs 3:7-14 ............................ 15 April
Galasiërs 5:1-12 ...................... 15 Oktober
Galasiërs 5:1-26 .......................... 12 Junie
Galasiërs 5:13-26 ........................... 27 Mei
Galasiërs 5:13-26 ........................... 28 Mei
Galasiërs 5:13-26 ........................... 29 Mei
Galasiërs 5:2-12 ...................... 29 Oktober
Genesis 1:1-31 ......................... 3 Januarie
Genesis 1:1-5 ................................... 1 Mei
Genesis 1:1-5; Johannes 1:1-5;
2 Petrus 3:5 .................................... 7 April
Genesis 1:24-31 .............................. 2 April
Genesis 1:26 – 2:4 ..................1 Februarie
Genesis 1:26 – 2:4 ........................16 Julie
Genesis 3 ................................4 Februarie
Genesis 3:1-24 ........................3 Februarie
Genesis 3:22-24 .................... 2 November
Genesis 31:1-5, 22-29,
43-55 ...........................................28 Maart
Genesis 4:1-16 ........................5 Februarie
Genesis 48:1-22 ..........................31 Maart
Genesis 6:1-8 .......................... 10 Oktober
Genesis 9:1-29 ..............................17 Julie
Habakuk 3 ................................... 30 Junie
Handelinge 1:1-8 ............................ 18 Mei
Handelinge 1:1-8 .............................2 Julie
Handelinge 11:19-30 ..................... 1 Junie
Handelinge 12:1-25 ............. 18 November
Handelinge 13:1-12 ....................... 23 April
Handelinge 13:4-12 ................. 21 Oktober
Handelinge 15:1-11 ................. 12 Oktober
Handelinge 16:6-10 .........................5 Julie
Handelinge 17:16-34 .......................7 Julie
Handelinge 4:1-22 .................25 Februarie
Handelinge 5:1-11 .......................... 19 Mei
Handelinge 5:17-32 ............... 7 November
Handelinge 5:17-33 ...............26 Februarie
Hebreërs 1:1-14..................... 1 November
Hebreërs 13:7-19...........................15 Julie
Hebreërs 4:1-13...................... 25 Januarie
Hebreërs 6 ...................................... 26 Mei
Jeremia 14:1-22...........................27 Maart
Jeremia 30:1- 24..................... 11 Januarie
Jesaja 18:1-7 ...............................25 Maart
Jesaja 30:1-26 .............................20 Maart
Jesaja 33:1-13 .............................17 Maart
Jesaja 43:1-7; Hosea 11:9 ...........10 Maart
Jesaja 55 ................................ 23 Januarie
Jesaja 57 .......................................9 Maart
Jesaja 58:1-14 ...............................8 Maart
Jesaja 6:1-5; Openbaring 4 ......... 11 Maart
Jesaja 6:1-7 ......................... 13 November
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Jesaja 61:1-11 ................................. 8 April
Jesaja 64:1-9; Psalm 80 ..............26 Maart
Job 38:1-15....................................18 Julie
Joël 2:18 – 3:21 ............................. 4 Junie
Joël 2:28-32 .................................... 12 Mei
Johannes 1:1-18 ...................... 11 Oktober
Johannes 1:1-18 ............................ 13 April
Johannes 14:15-31 ......................... 17 Mei
Johannes 14:15-31 ........................ 25 April
Johannes 15:1-8 .......................... 21 Junie
Johannes 15:18-27 ...................... 23 Junie
Johannes 15:9-17 ........................ 22 Junie
Johannes 16:5-14 ................... 16 Januarie
Johannes 17:20-26 ...................... 24 Junie
Johannes 20:30-31 ................. 17 Januarie
Johannes 3:1-15 ............................. 15 Mei
Johannes 3:1-21 ............................ 10 April
Johannes 4:1-26 ....................19 Februarie
Johannes 4:1-26 .......................... 19 Junie
Johannes 4:27-42 ..................20 Februarie
Johannes 5:18-29 .......................... 21 April
Johannes 5:31-47 ................... 22 Januarie
Johannes 6:32-40;
Johannes 1:14 ............................... 14 April
Johannes 7:37-52 ........................... 16 Mei
Johannes 8:12-20 .......................... 11 April
Jona 1:17 – 2:10 ............................24 Julie
Jona 4:1-11 ....................................25 Julie
Josua 1 ..................................... 1 Januarie
Josua 6:1-19 ..................................6 Maart
Judas:1-16 ........................... 29 November
Kolossense 1:15-20 ............... 4 November
Kolossense 2:16-23 ............... 9 November
Kolossense 2:6-15 ................... 30 Oktober
Kolossense 3:18 – 4:1 ...........23 Februarie
Levitikus 11:1-3, 41-47;
20:7-8 ............................................3 Maart
Levitikus 21:8; 22:31-33 ................4 Maart
Levitikus 27....................................5 Maart
Lukas 10:25-37 ......................18 Februarie
Lukas 15:1-10 ...................... 15 November
Lukas 18:9-14 ..........................7 Februarie
Lukas 19:1-10 ............................ 7 Oktober
Lukas 22:31-34 ........................ 20 Oktober
Lukas 24:36-49 ....................... 27 Januarie
Lukas 5:27-32 ................................13 Julie
Lukas 6 ..................................15 Februarie
Maleagi 2:17 – 3:5 ........................... 6 April
Markus 1:12-13.................... 22 November
Markus 1:9-13.................................. 3 April
Markus 10:46-52...................... 19 Oktober
Markus 8: 34-38.............................14 Julie

Matteus 1:18-24................... 23 November
Matteus 10:26-33........................... 5 Junie
Matteus 13:24-30, 36-43 ..... 20 November
Matteus 16:1-12.................... 1 September
Matteus 16:13-20........................... 16 April
Matteus 2 .......................................23 Julie
Matteus 2:19-23................... 24 November
Matteus 22:1-14.............................11 Julie
Matteus 22:15-22...................24 Februarie
Matteus 22:23-33................... 6 November
Matteus 22:33-40...................10 Februarie
Matteus 24:15-22.................. 4 September
Matteus 24:23-28.................. 5 September
Matteus 24:23-31................. 16 November
Matteus 24:29-35.................. 6 September
Matteus 24:3-6...................... 2 September
Matteus 24:36-44................... 5 November
Matteus 24:36-44.................. 7 September
Matteus 24:7-14.................... 3 September
Matteus 25:31-46......................... 16 Junie
Matteus 25:31-46................ 27 September
Matteus 25:31-46................. 28 November
Matteus 26:47-56................. 17 November
Matteus 28:16-20.............................1 Julie
Matteus 28:16-20........................... 19 April
Matteus 28:16-20............................. 4 April
Matteus 3:1-12............................... 26 April
Matteus 5:17-20.....................12 Februarie
Matteus 5:21-26.....................13 Februarie
Matteus 5:38-42.....................14 Februarie
Matteus 6:24-34.............................22 Julie
Matteus 6:6-9 .................................. 2 April
Matteus 9:1-8........................... 17 Oktober
Openbaring 1:1-3, 9-18 .................. 30 Mei
Openbaring 1:1-8........................... 9 Junie
Openbaring 10:1-11 ............... 9 Desember
Openbaring 11:1-14 ............. 10 Desember
Openbaring 11:15-19 ............11 Desember
Openbaring 12:1-17............. 30 November
Openbaring 12:1-6, 13-17 ... 12 Desember
Openbaring 12:18 – 13:10 ... 14 Desember
Openbaring 12:7-12............. 13 Desember
Openbaring 13 .................... 17 September
Openbaring 13:11-18 ........... 15 Desember
Openbaring 14:14-20........... 18 Desember
Openbaring 14:1-5............... 16 Desember
Openbaring 14:6-13............. 17 Desember
Openbaring 14:6-13............. 25 November
Openbaring 15:1-8............... 19 Desember
Openbaring 16 ..................... 20 Desember
Openbaring 17:1-18............. 21 Desember
Openbaring 18 ..................... 22 Desember

Openbaring 19 .................... 18 September
Openbaring 19:1-10....................... 22 April
Openbaring 19:1-10............. 23 Desember
Openbaring 19:11-21 .......... 19 September
Openbaring 19:11-21 ........... 24 Desember
Openbaring 19:5-10............. 14 November
Openbaring 20:1-10............. 25 Desember
Openbaring 20:1-10............. 26 Desember
Openbaring 20:1-15............. 27 Desember
Openbaring 20:1-8.........................28 Julie
Openbaring 21:1-8.................. 12 Januarie
Openbaring 21:1-8............... 28 Desember
Openbaring 21:1-8.............. 29 September
Openbaring 21:9-27............. 29 Desember
Openbaring 22:1-5............... 30 Desember
Openbaring 22:6-21................ 20 Januarie
Openbaring 22:6-21............ 30 September
Openbaring 22:6-21............. 31 Desember
Openbaring 22:6-21........................ 31 Mei
Openbaring 4:1-11 ................. 1 Desember
Openbaring 4:9 – 5:14 ........... 2 Desember
Openbaring 5 ....................... 26 November
Openbaring 5:1-14....................... 10 Junie
Openbaring 6 ......................... 3 Desember
Openbaring 7:1-17.............. 28 September
Openbaring 7:1-8................... 4 Desember
Openbaring 7:9-17................. 5 Desember
Openbaring 8 ......................... 6 Desember
Openbaring 9:1-12................. 7 Desember
Openbaring 9:13-21............... 8 Desember
Psalm 102:1-29 ..................... 22 Augustus
Psalm 103:1-22 ................... 12 November
Psalm 104......................................... 9 Mei
Psalm 104:1-35 .............................21 Julie
Psalm 108.............................. 23 Augustus
Psalm 109.............................. 24 Augustus
Psalm 113, 114 ...................... 25 Augustus
Psalm 115 ........................................9 Julie
Psalm 115:1-18...................... 26 Augustus
Psalm 117 ......................................10 Julie
Psalm 117:1-2........................ 27 Augustus
Psalm 119:105-112;
Johannes 1:4, 5 ...................... 31 Januarie
Psalm 119:17-24..................... 29 Januarie
Psalm 119:41-48..................... 30 Januarie
Psalm 124:1-8 ....................... 28 Augustus
Psalm 126:1-6 ....................... 29 Augustus
Psalm 128:1-6, Spreuke 1:7;
Numeri 6:22-27 ...................... 30 Augustus
Psalm 130....................................30 Maart
Psalm 131.............................. 31 Augustus
Psalm 139....................................... 10 Mei
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Psalm 139..............................17 Februarie
Psalm 14................................... 7 Januarie
Psalm 148.............................. 8 November
Psalm 15:1-5 ............................... 17 Junie
Psalm 17:1-15 ......................... 1 Augustus
Psalm 18.................................. 2 Augustus
Psalm 19................................... 2 Januarie
Psalm 19:1-15 ...............................20 Julie
Psalm 27:1-14 .............................18 Maart
Psalm 30.................................. 3 Augustus
Psalm 33:1-15 ............................... 24 April
Psalm 35.................................. 4 Augustus
Psalm 37:21-40 ...........................19 Maart
Psalm 38.................................. 5 Augustus
Psalm 39.................................. 6 Augustus
Psalm 5:1-13 ...............................24 Maart
Psalm 51..................................6 Februarie
Psalm 51........................................... 8 Mei
Psalm 52.................................. 7 Augustus
Psalm 57.................................. 8 Augustus
Psalm 58.................................. 9 Augustus
Psalm 59......................................21 Maart
Psalm 62................................ 10 Augustus
Psalm 63................................ 11 Augustus
Psalm 66................................ 12 Augustus
Psalm 66......................................29 Maart
Psalm 68................................ 13 Augustus
Psalm 73................................ 14 Augustus
Psalm 74:1-23 ....................... 15 Augustus
Psalm 77................................ 16 Augustus
Psalm 8....................................2 Februarie
Psalm 8:1-10 .................................19 Julie
Psalm 8:1-10;
Matteus 21:12-17...................... 4 Januarie
Psalm 80:1-20 ....................... 17 Augustus
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Psalm 86................................ 18 Augustus
Psalm 91...............................11 November
Psalm 95................................ 19 Augustus
Psalm 97:1-12 ....................... 20 Augustus
Psalm 98:1-9 ......................... 21 Augustus
Rigters 13:1-24 ................................ 5 April
Rigters 14:1-7 ................................... 4 Mei
Rigters 6:33-40 ................................. 3 Mei
Romeine 1 ..................................... 17 April
Romeine 1:14-21a .................... 5 Januarie
Romeine 1:14-25 ...................... 6 Januarie
Romeine 10:5-15 .................... 21 Januarie
Romeine 10:9-15 ..................... 18 Oktober
Romeine 11:25-36 .................... 8 Januarie
Romeine 11:33-36 ..................... 6 Oktober
Romeine 12 ...........................16 Februarie
Romeine 12:1-8 ............................. 6 Junie
Romeine 13:1-7 .....................27 Februarie
Romeine 3:21-31 ....................... 5 Oktober
Romeine 4:1-5 ........................... 9 Oktober
Romeine 4:6-25 ....................... 13 Oktober
Romeine 5:1-11 ....................... 16 Oktober
Romeine 5:12-21 .....................8 Februarie
Romeine 6:1-14 ............................11 Junie
Romeine 8:18-30 ............................ 24 Mei
Romeine 8:18-30 ...........................27 Julie
Romeine 8:18-39 .....................9 Februarie
Sagaria 4:1-14 ................................ 13 Mei
Sagaria 6:1-15 ................................ 14 Mei
Spreuke 21:1-8 ............................16 Maart
Spreuke 30:24-28 ..........................30 Julie
Spreuke 30:29-33 ..........................31 Julie
Titus 1:1-3 ............................... 15 Januarie
Titus 2:1-14 .................................. 20 Junie
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